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বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

১. ভূমিো 

                                 ,                                         ই ন্ডাস্ট্রিজ     

                                                                     )।   

২. রূ্েল্প (Vision) 

        ’             আধুস্ট্র িক,                                                                

                

৩. অমিলক্ষ্য (Mission) 

আমদা   স্ট্রির্ ভরতা  হ্রাস  কর র  ল ার্ জিকর্ ার ে          প্রস্ট্রত ষ্ঠারি              স্ট্রেস্ট্রসআ ই স্ট্রস’র স্ট্রিয়ন্ত্র ণাধী ি   

কারখাি াস মূ   আধুস্ট্রিক, জ্ব ালাস্ট্রি  স াশ্রয় ী ও  পস্ট্র ররেশে ান্ধ ে প্রযুস্ট্রি  ব্য েহ ার  এ েং  আ স্ট্রথ ভক  ব্য েস্থা প িা ও  মাি েস ম্প দ  উন্নয় র ির 

মাধ্যরম উৎপ াদ িশীলতা  বৃস্ট্রির  মা ধ্যরম স াশ্রয় ী মূ রে স্ট্র েতর ণ কর া।     

৪. প্রধান োর্ পাবলী  

 ইএিম্, আইইই, ইআইএ ও ইএিএস টুল ব্যবহাদেে িাধ্যদি ্মেদবশবান্ধব ও মনো্ে মশদল্পান্নয়ন। 

 উৎ্ােন ও আিোমনে িাধ্যদি কেদশ ইউমেয়া সাদেে ্র্ পাপ্ত িজুে সুমনমিতেেণ। 

 যুদগা্দর্াগী প্রমশক্ষ্দণে িাধ্যদি েক্ষ্  জনবল ততমেেেণ। 

 নতুন মশল্প োেখানা স্থা্ন এবাং সাংস্থাে মবদ্যিান পুোতন েলোেখানাসমূদহ মবএিআেই প্রেল্প বাস্তবায়দনে জন্য আর্ প-

োমেগমে সম্ভাব্যতা সিীক্ষ্া ্মেচালনা েো। সিীক্ষ্া প্রমতদবেদনে সু্ামেদশে মিমিদত নতুন স্ট্রেএমআ র,  মবএিআেই প্রেল্প 

গ্রহণ েদে তা সেোমে অনুদিােদনে জন্য প্রমিয়ােেদণে ব্যবস্থা েো।  

 এেদনে ের্তপে অনুদিামেত নতুন প্রেল্প স্থা্দনে জন্য আন্তজপামতে েে্ত্র আহবান েো। আহবানকৃত েে্ত্রসমূহ অন্যান্য 

আনুষ্ঠামনেতা সম্পন্ন েদে প্রেল্প চুমি সম্পােন েোে জন্য তা চূড়ান্ত েো। 

 সেোমে, কবসেোমে এবাং কর্ৌর্ উদদ্যাদগ েি পসূ   গ্রহদণে িাধ্যদি েি পসাংস্থাদনে সুদর্াগ সৃমি।  

 কৃষে ্র্ পাদয় সুষ্ঠুিাদব ইউমেয়া সাে মবতেণ েো। 

৫. কেৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

                                                                                

             

                             ,                                                            

                                    

 প্রাস্ট্রতষ্ঠ াস্ট্রিক স ষমত মতা  বৃস্ট্রি ও             । 

 কারখ াি াস মূ র হ  স ে ভাধুস্ট্রিক, জ্ব ালাস্ট্র ি স াশ্রয় ী   পস্ট্ররর েশে ান্ধ ে প্রযুস্ট্র ি র ব্য েহ ার পূে ভক  গু ণগতম ািস ম্প ন্ন পণ্য  উ ৎপাদ ি  

স্ট্রিস্ট্রিতকরণ ।  

 

৬. মবগত মতন বছদে অজপনসমূহ 

 বামষ পে ৯,২৪,০০০ কি.টন উৎ্ােন ক্ষ্িতা সম্পন্ন নেমসাংেীে ্লাদশ “ক াড়াশাল ্লাশ ইউমেয়া ফার্ট পলাইজাে প্রেল্প” 

শীষ পে প্রেদল্পে জন্য উন্নয়ন প্রেল্প প্রস্তাব (মিম্ম্) গত ০৯.১০.২০১৮মি. তামেদখ এেদনে ের্তপে অনুদিামেত হদয়দছ। গত 

২৪.১০.২০১৮ মি. তামেদখ উি প্রেদল্পে জন্য Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) and China 

National Chemical Engineering Construction Company Ltd. (CC-7) এে সাদর্ বামণমজযে চুমি 

এবাং গত ২১-১১-২০১৯ মি. তামেদখ ঋণ চুমি স্বাক্ষ্মেত হদয়দছ র্া বতপিাদন বাস্তবায়নাধীন আদছ।  
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 ছাতক স্ট্রসর মন্ট ককাম্পা স্ট্র ি স্ট্রল .  এর উৎপ াদ ি পিস্ট্র ত ও রয় ট প্ররস স  কথর ক ড্রাই  প্ররস স  এ  প া রকরণ প্রকল্পটি  গত  

০ ৮. ০ ৩ . ২০১ ৬স্ট্রি .  তাস্ট্রররখ  একর িক স র্ায় অনু রমাস্ট্রদত হয় । প্রকল্পটি ো ে ায় রির      অ ন্য ান্য  যােত ীয়  কায ভক্র ম চল মাি  

ররয় রছ।   

 কদ রশর স্ট্রেস্ট্রর্ন্ন  কজলায়  স ার  স ংর   ও  স্ট্র েতরর ণ র  সু স্ট্রেধার থ ভ ক মাট  ৬, ৪০ , ০ ০ ০  ক ম:টি  ধা রণ  ষমত মতা  স ম্পন্ন  ৪৭ টি োফ ার  

গু দ াম স্ট্রিম ভা ণ               শু  হর য় রছ   

 BCIC ও  KAFCO এ র মর ধ্য কট কস্ট্রিকয াল  স াস্ট্রর্ ভস  এ স্ট্রির মন্ট     ।    

      কক াস্ট্ররয় ার  উন্নয় ি স হর যাগী  স ংস্থা ‘KOICA’ এ র কাস্ট্ররগরী  স হ ায় তায়  এ েং োংল ার দ শ স রকা র রর কযৌ থ অ থ ভায় র ি 

মর্ ভািাই র জশি  এ ন্ড  কিাংকদ স্ট্রিং অে কেস্ট্রিং ই ন্সটিটিউট  ফ র ককস্ট্রম কয া ল  ই ন্ডাস্ট্রিজ ই ি ে াংল ার দ শ শ ীর্ ভক উন্নয় ি       

                হর য় রছ। 

 শ্যামপুর,     ,                                                                               

োস্তোয় ি াধীি   

 স্ট্রেস্ট্রসআ ই স্ট্রস ’ র স্ট্রিজস্ব প্রস্ট্রশ ষমতণ কক ন্দ্র টিআই স্ট্রসআ ই-কক আধুস্ট্রিকায় ি                          -      হ    ।  

 স্ট্রসস্ট্রস স্ট্রসএ ল- এ  Engineering Dimensions, KSA এর স ার থ িতুি  স্ট্রসর মন্ট ও  স্ট্র লংকার  ফ য াক্ট   স্থাপরির লর ষমতয  

১ ৭ . ১ ০. ২০ ১৮ তাস্ট্রররখ  স মর াতা  স্মারক স্বা ষমতস্ট্ররত  হর য় রছ ও Joint Venture Agreement                 

 ককস্ট্রপএম- এ  CMC, China এর স ারথ িতুি  প াল্প এ ন্ড  ক পপা র স্ট্র মল স্থাপরি র লর ষমতয  ০ ২ . ০ ৪. ২০ ১৯ তা স্ট্রররখ  স মর াত া  

স্মারক স্বাষমত স্ট্ররত  হর য় রছ ও  CMC            Feasibility Study Report                  .  .            

CMC-                   

৭. সাংস্থাে Key Performance Indicators (KPI) 

 মজমিম্দত মশল্প (ম্যানুফযােচামোং) খাদতে অবোন। 

 মশল্প উৎ্ােন প্রবৃমিে হাে ে. বৃহৎ ও িাঝামে মশল্প, খ. ক্ষুদ্র ও িাঝামে মশল্প। 

 োসায়মনে সাদেে অিযন্তেীণ চামহো পূেদণে হাে (ইউমেয়া)। 

 (*) ইউমেয়া সােোেখানাসমূদহে উৎ্ােন লক্ষ্যিাত্রা প্রাকৃমতে গ্যাস সেবোহ এবাং Pressure এে উ্ে মনি পে েদে। 

৮. সিস্যা ও চযাদলঞ্জসমূহ  

 স্ট্রেস্ট্রসআ ই স্ট্রস ’ র স্ট্রিয় ন্ত্র ণাধীি  কা রখ া িাস মূ র হ র পুরা তি  অ েকাঠ ার ম া ও  প্রযুস্ট্রি  পস্ট্রর ে ভতি পূে ভক  আ ধুস্ট্রিক ায় ি ,  প্র াকৃস্ট্রতক  গ্য ারস র  

স রেরাহ  স্ব ল্প তার  মর ধ্য  ই উস্ট্ররয় া স া র উৎপ াদ র ির ল ষমতয ম াত্রা অ জ ভি ও  অ ন্য ান্য পরণ্যর োজ ারজ াতকর ণ। 

 প্রাস্ট্রি ক কৃর্ ক  পয ভার য়  চাস্ট্রহ দ া কমাত ার েক ই উস্ট্ররয় া  স ার স র েরাহ  স্ট্রিস্ট্রি ত করা । 

 চাস্ট্রহদ া অ নু যায় ী কয াগ্য জিেল স্ট্রির য় াগ ও  দ ষমত জি েল ত তস্ট্রর । 

 আ স্ট্রথ ভক ব্য েস্থাপি ার  উন্নয় ি ও  জে ােস্ট্রদ স্ট্রহ তা  স্ট্রিস্ট্রি ত  কর র ক ারখ াি াস মূ র হ  উৎপাদ িশীল তা  বৃস্ট্রি র  মা ধ্যর ম কল াকস াি  

হ্রাস / লার্    করা। 

 রাস ায় স্ট্রিক কা রখাি া হও য় ায়  কররা শিজস্ট্রি ত কা ররি যন্ত্রপ াস্ট্রতর  আয ়ুষ্ক াল ক্র মশঃ  হ্র াস  প াও য় ায়  সু ষ্ঠ়ুর্ ারে কারখাি া 

পস্ট্ররচালি া কর া। 

 অল ার্জিক কারখ ািারক লার্ জি ক ও  েন্ধ কারখ ািারক ি তুি উরয া রগ  চালুকরণ    

৯. িমবষ্যৎ ্মেেল্পনা 

 কাস্ট্ররগস্ট্র র জ্ঞাি স্ট্রর্স্ট্রিক  দ ষমত জি শস্ট্র ি  ত তস্ট্রর কর ার লর ষমতয  স্ট্রর্এলস্ট্রস প্রা গণে রণ আধুস্ট্রিক কেস্ট্র িং কমর্ স স স্থ া পরির উরয াগ িহণ ।  

 টিএলএ মস্ট্রপ, ককস্ট্রপএম, ই উস্ট্রজএস এফ এল ,  স্ট্রসস্ট্রস স্ট্রসএল ও  ককএিএমসহ  স্ট্রেস্ট্রসআ ই স্ট্রস ’ র স্ট্রিয়ন্ত্র ণাধী ি রাষ্ট্র ায় ত্ত্ব েন্ধ ও  

অল ার্জিক প্র স্ট্রতষ্ঠািরক  লার্জি ক করা র  স্ট্রিস্ট্রম ি  কদ স্ট্রশ / স্ট্র েরদ স্ট্রশ স্ট্র েস্ট্রিরয় ারগ  অথো  স্ট্র পস্ট্রপস্ট্র প এ র আ ও তায়  কারখ ািা গু রল া  

আধুস্ট্রিক প্র যুস্ট্রি  স স্ট্রন্নরের শর মাধ্যর ম পস্ট্র রচালিা  কর ার উর যাগ িহণ ।  Product Diversification এর উরযাগ কিয় া । 
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 চাস্ট্রহদ া অনু যায় ী জি েল স্ট্রিরয় াগ ক রর স্ট্রেস্ট্রসআ ই স্ট্রস স্ট্রিয় স্ট্রন্ত্রত স কল কা রখািায়  উ ৎপাদ ি শীলতা  বৃস্ট্রি ক রা ।  

 স্ট্রসস্ট্রস স্ট্রস প্রাগণে রণ                                       -                

 োংল ার দ শ গ্ল াশ  ফ য াক্টস্ট্রর  শীর্ ভক প্র কল্প ে াস্তোয় ি।   

 এস এফ স্ট্রসএল এর খাস্ট্রল জ ায় গায়  ই উস্ট্ররয় া ফ রমালস্ট্রর্হাইর্-৮৫ ( ই উএফ-৮৫ ) প্রকল্প  এেং স্ট্র েআই এস এফ             

স্থাপরির উরযাগ  িহণ। 

10.  ক. স ংস্থা র 20২ ০-২১  অথ ভে ছ রর র  প্র াক্কস্ট্র লত, 20১ ৯-২ ০  অ থ ভে ছ র রর স ংরশ াস্ট্রধত  ও  অনুরম াস্ট্র দত এেং 201৮-1৯  অথ ভ     

েছ ররর ক মাট  আ য় , ক মা ট ব্যয়,  ব্য য় উ দ্বিৃ  আয়  /( ঘা টস্ট্রত ) স্ট্রি ম্নরূপ:     

  

                                                 প্র ধ াি  ক ায ভাল য়                                                        (লষমত টাক ায় ) 

ক্র স্ট্রম ক 

ি ম্বর 

স্ট্র েে রণ ে ারজট 

20২ ০-২ ১ 

স ংরশ াস্ট্রধ ত োরজট 

201৯-২ ০ 

অনু রমাস্ট্রদ ত ে ারজট 

201৯-২ ০ 

স া মস্ট্রয়ক 

201৮-1৯ 

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

1. কমাট আয় ৫৫১৯৯১.১১ ৬৫১৪৩৭.৯২ ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৮০০৮৮.১৩ 

2. কমাট ব্যয় ৫৫১৯৯১.১১ ৬৫১৪৩৭.৯২ ৬৫৪৬০০.৯৪ ৬৮০০৮৮.১৩ 

3.  ব্য য়  উদ্ব ৃি আয়/ ( ঘাটস্ট্রত) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 

10. খ .   স ংস্থার  ইউ স্ট্রিট  স মূ রহর 20২ ০-২ ১  অ থ ভে ছ রর র  প্র া ক্কস্ট্রলত, 201৯-২ ০  অ থ ভে ছ রর র  স ংরশ া স্ট্রধ ত  ও অ নুরম াস্ট্র দত  এে ং 

201৮-1৯  অ থ ভ ে ছ রর র  ক মা ট আয় , ক ম াট  ব্য য়,  িী ট মুিা ফা/( ঘ াট স্ট্রত )  স্ট্রি ম্নরূ প:      

   

                                                         ইঊমনটসমূহ                                                   (লষমত টাক ায় ) 

ক্র স্ট্রম

ক  

ি ম্বর 

স্ট্র েে রণ ে ারজট 

20২ ০-২ ১ 

স ংরশ াস্ট্রধ ত োরজট 

201৯-২ ০ 

অনু রমাস্ট্রদ ত 

ে ারজট 201৯-২ ০ 

স া মস্ট্রয়ক 

201৮-1৯ 

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

1. কমাট  আ য় ৩৭৩৪৮২.৯৮ ২৫৯৫৮২.৭১ ৩৬৮৩৪৩.৩৯ ১৮৭২৮৫.৭৫ 

2. কমাট  ব্য য় ৪০০০৮৭.৩৬ ৩২৮৩৯৫.০৫ ৪০৫৩৮০.৭৫ ২৪১৭৬৬.৬৯ 

3. িীট মু িাফ া/ ( ঘাটস্ট্রত) -৩৬৬৪০.৬০ -৭২৬০৯.২৪ -৪৩১৮৮.১৬ -৫৭৪৬৩.০৫ 

 

১১.  প্রধান োর্ পালদয়ে বাদজট ্র্ পাদলাচনা 

ে.  আয় ও ব্যয় 

 বাাংলাদেশ েমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশদনে প্রধান োর্ পালদয়ে ব্যয়সমূহ প্রধানত অধীনস্থ ইউমনটসমূদহে উ্ে কলমি ধার্ প 

েদে মিটাদনা হয়। প্রধান োর্ পালদয়ে কবতন-িাতামে এবাং অন্যান্য ব্যয় মনব পাদহে লদক্ষ্য ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-

২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ধার্ পকৃত কলমিে ্মেিাণ র্র্ািদি ১০৬.৯৬ কোর্ট ও ১০০.৫৪ কোর্ট টাো প্রাপ্য িাড়া ও  অন্যান্য 

প্রামপ্ত(িতুপমেসহ) কিাট আয় হদব র্র্ািদি ৬৫১৪.৩৮ কোর্ট ও ৫৫১৯.৯১ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে কলমিে ্মেিাণ মছল 

১০৭.৫১ কোর্ট টাো এবাং িাড়া ও অন্যান্য প্রামপ্তসহ কিাট আদয়ে ্মেিাণ মছল ৬৮০০.৮৮ কোর্ট টাো। কবতন িাতামে ও অন্যান্য 

খাদত ব্যয় মনব পাদহে ্ে ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত ও ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত বাদজদট আয়-ব্যদয়ে কোন  াটমত বা 

উদ্বৃি র্ােদব না। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে আয়-ব্যদয়ে কোন  াটমত বা উদ্বৃি মছল না। 

খ.  তহমবল প্রবাহ  

 েদ্ পাদেশদনে প্রধান োর্ পালদয়ে ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি 

৩১৯৮.৯৯ কোর্ট ও ৩৪০২.৯৯ কোর্ট টাোে তহমবল কর্াগাদনে মব্েীদত সাংস্থাে ্মেচালন ও স্থায়ী সম্পমিদত মবমনদয়াগসহ সি-

্মেিাণ তহমবদলে ব্যবহাদেে ফদল উি সিদয় সাংস্থাে তহমবল প্রবাদহ কোন  াটমত বা উদ্বৃি র্ােদব না বদল প্রাক্কলন েো হদয়দছ। 

২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ৩১৫২.৬৯ কোর্ট টাোে তহমবল কর্াগাদনে মব্েীদত মবমনদয়াগ ও অন্যান্য খাদত তহমবল প্রদয়াদগে ্ে সাংস্থাে 

তহমবল প্রবাদহ কোন  াটমত বা উদ্বৃি মছল না। 
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গ.  মূলধন োঠাদিা 

 ৩০ কশ জুন ২০১৯ তামেদখ েদ্ পাদেশদনে প্রধান োর্ পালদয়ে কিাট সম্পদেে ্মেিাণ মছল ১৭১০৪.১৩ কোর্ট টাো। এই 

সম্পদেে ৫৫% ঋণ এবাং ৪৫% মূলধন দ্বাো কর্াগান হদয়দছ। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত 

বাদজদট কিাট সম্পদেে ্মেিাণ বৃমি ক্দয় র্র্ািদি ১৭২৪৪.৫৮ কোর্ট ও ১৭৫৮৮.৯৩ কোর্ট টাো হদব বদল মহসাব েো হদয়দছ। 

২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে চলমত ও ত্বমেত অনু্াত মছল ৮.১৮:১। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে এ অনু্াত র্র্ািদি ৬.৫০:১ ও 

২৫.২৬:১ এবাং ২০২০-২১ অর্ পবছদেে এ অনু্াত র্র্ািদি ৪.৩২:১ ও ১৭.১৩:১ এ োঁড়াদব।  

 .  জনবল 

 ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত উিয় বাদজদট ৮৩৯ র্ট অনুদিামেত ্দেে মব্েীদত 

সি-সাংক্ষ্ে জনবল েি পেত র্ােদব বদল প্রাক্কলন েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে েদ্ পাদেশদনে প্রধান োর্ পালদয়ে জনবদলে 

সাংখ্যা মছল ৬৫৩ জন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট কবতন ও িাতামে বাবে ব্যদয়ে 

প্রাক্কলন েো হদয়দছ র্র্ািদি ৫৭.৩৪ কোর্ট টাো ও ৫৭.৯৪ কোর্ট টাো।  ২০১৮-১৯ অর্ পবছদেে কবতন ও িাতামে খাদত ব্যদয়ে 

্মেিাণ মছল ৭৫.৭৫ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট েিীপ্রমত গড় কবতন 

ও িাতামে প্রাক্কলন েো হদয়দছ র্র্ািদি ৬,৮৩,৩৯২.০০ টাো ও ৬,৯০,৫২৪.০০ টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে েিীপ্রমত গড় কবতন 

ও িাতামেে ্মেিাণ মছল ১১,৬০,০৩৮.০০ টাো।    

 

১২.  ইউমনটসমূদহে বাদজট ্র্ পাদলাচনা 

ে.  ্মেচালন বৃিান্ত 

i.  ইউমেয়া: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ৯.০০ লাখ ও ১৫.৪৫ লাখ কি: 

টন ইউমেয়া সাে উৎ্ােন হদব বদল প্রাক্কলন েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ইউমেয়া সাদেে উৎ্ােদনে ্মেিাণ মছল ৭.৮৮ লাখ 

কি.টন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত  বাদজদট টনপ্রমত গড় মবিয় মূল্য র্র্ািদি  

১৪০২৯.৬৫ টাো  ও ১৪০০০.০০ টাো র্ােদব বদল মহসাব েো হদয়দছ । ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে প্রমত কি.টন ইউমেয়াে গড় মবিয় 

মূল্য মছল ১৪২৬৭.৮৭ টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ৫৭৩.২১ কোর্ট 

ও ১৭১.৩৩ কোর্ট টাো ্মেচালন কলােসান হদব বদল ধােণা েো হদে। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ্মেচালন কলােসাদনে ্মেিাণ মছল 

৪৩৯.৩৯ কোর্ট টাো।  

ii.  র্টএসম্: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ১.০০ লাখ ও ১.১০ লাখ 

কি.টন র্টএসম্ সাে উৎ্ােন এবাং উমিমখত সিদয় উৎ্ামেত সমূেয় সাে মবিয় হদব বদল অনুিান েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ 

অর্ পবছদে র্টএসম্ সাে উৎ্ােদনে ্মেিাণ মছল ০.৯৭ লাখ কি: টন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে 

প্রাক্কমলত বাদজদট টন প্রমত গড় মবিয় মূল্য মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৪৫৬৩৪.১০ টাো ও ৪৬৩৯১.৫৫ টাো। ২০১৮-১৯ 

অর্ পবছদে প্রমত কি.টন র্টএসম্ সাদেে গড় মবিয় মূল্য মছল ৪১১৯৫.০৮ টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ্মেচালন মুনাফা মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৩২.৩২ কোর্ট ও ৫২.৪৬ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ 

অর্ পবছদে ্মেচালন মুনাফাে ্মেিাণ মছল ৩১.৪১ কোর্ট টাো।  

iii.  মিএম্: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ০.৬০ লাখ ও ১.০০ লাখ 

কি.টন মিএম্ সাে উৎ্ােন এবাং উৎ্ামেত সমূেয় সাে মবিয় হদব বদল অনুিান েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে মিএম্ সাে 

উৎ্ােদনে ্মেিাণ মছল প্রায় ০.২৪ লাখ কি.টন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট টন 

প্রমত গড় মবিয়মূল্য র্র্ািদি ৬৬৫০১.৪৫ টাো ও ৬০৭৪৩.২৪ টাো হদব বদল মহসাব েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে প্রমত 

কি.টন মিএম্ সাদেে গড় মবিয় মূল্য মছল ৬৩১০৪.১৮ টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত 

বাদজদট ্মেচালন কলােসান মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৩৭.৪২ কোর্ট ও ২৭.৯৯ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ্মেচালন 

কলােসাদনে ্মেিাণ মছল ২৫.৬৫ কোর্ট টাো। 

iv.  োগজ: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি  ৮০০০ ও  ১০০০০ কি.টন 

োগজ উৎ্ােন  এবাং উৎ্ামেত সমূেয় োগজ মবিয় হদব বদল অনুিান েো হদয়দছ । ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে োগজ উৎ্ােদনে 

্মেিাণ মছল ৫৬৩৪.০০ কি.টন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট টন প্রমত গড় মবিয় 

মূল্য মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ১০৭৮২৩.০০ টাো ও ১০৮০৪৬.৫০ টাো।  ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে প্রমত কি.টন োগদজে গড় মবিয় 
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মূল্য মছল ৯৫২৪৫.৯৭ টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ্মেচালন কলােসান 

মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ২৩.৭১ কোর্ট ও ১১.৩৬ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে  ্মেচালন কলােসাদনে ্মেিাণ মছল 

২৮.৯৩ কোর্ট টাো।  

v.  মসদিন্ট: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ০.৫০ ও ০.৬০ লাখ কি.টন 

মসদিন্ট উৎ্ােন এবাং উৎ্ামেত সমূেয় মসদিন্ট মবিয় হদব বদল অনুিান েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে মসদিন্ট উৎ্ােদনে 

্মেিাণ মছল ০.৩৩ লাখ কি.টন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত উিয় বাদজদট টন প্রমত গড় 

মবিয় মূল্য মহসাব েো হদয়দছ ৭৩০৪.৩৫ টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে প্রমত কি.টন মসদিদন্টে গড় মবিয় মূল্য মছল ৬৬৬৪.০১ টাো। 

২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ্মেচালন কলােসান মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি 

৫৭.১৫ কোর্ট ও ৪৭.৮৭ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ্মেচালন কলােসাদনে ্মেিাণ মছল ৩৪.৪৩ কোর্ট টাো।  

vi.  মশট গ্লাস: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ৬৭১২.৯৬ লাখ ও 

৩৯৩৫.১৯ লাখ বগ প ফুট েদে মশট গ্লাস উৎ্ােন এবাং মবিয় হদব বদল অনুিান েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে শীট গ্লাস 

উৎ্ােদনে ্মেিাণ মছল ৭১২৩.৬১ লাখ বগ প ফুট। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট  

গ্লাস মশদটে কিাট মবিয় োজস্ব মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ২২.১২ কোর্ট ও ১৩.০৮ কোর্ট টাো।  ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে  মশট 

গ্লাদসে কিাট মবিয় োজস্ব মছল ২৪.৩০ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট 

্মেচালন কলােসান মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৬.৩৬ কোর্ট ও ১০.৫৯ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ্মেচালন কলােসাদনে 

্মেিাণ মছল ১১.৬৮ কোর্ট টাো।   

vii.  অন্যান্য সািগ্রী: অন্যান্য সািগ্রী মবদশষ েদে টাইলস, স্যামনটামে ওয়যাে ও ইনসুযদলটে ইতযামেে  মবিয় বাবে ২০১৯-২০ 

অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ৪২.৩৬ কোর্ট ও ৪৪.৩৭ কোর্ট টাো মবিয় োজস্ব  

মহসাব েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদেে মবিয় োজস্ব  মছল ২৭.৭৯ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ্মেচালন কলােসান মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৭.৮২ কোর্ট ও ৯.৫৭ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ 

অর্ পবছদে ্মেচালন কলােসাদনে ্মেিাণ মছল ১৩.১৫ কোর্ট টাো। 

viii.  সেল মশল্প প্রমতষ্ঠান এেদত্র: ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি 

২৩৩৫.০৪ কোর্ট ও ৩৪৯০.০৭ কোর্ট টাো  োজস্ব আয় এবাং র্র্ািদি ৩০০৮.৩৮ কোর্ট ও ৩৭১৬.৩৩ কোর্ট টাো োজস্ব ব্যদয়ে 

লক্ষ্যিাত্রা ধার্ প েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে ১৬০১.৯৬ কোর্ট টাো োজস্ব আদয়ে মব্েীদত কিাট োজস্ব ব্যদয়ে ্মেিাণ মছল 

২১২৩.৭৯ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট র্র্ািদি ৬৭৩.৩৪ ও 

২২৬.২৬ কোর্ট টাো ্মেচালন কলােসান হদব বদল মহসাব েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে ্মেচালন কলােসাদনে 

্মেিাণ মছল ৫২১.৮৩ কোর্ট টাো ।   

খ.  মুনাফা ও তহমবল প্রবাহ 

 ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ্মেচালন মুনাফা/(কলােসান) এে সাদর্ অ-

্মেচালন আয় কর্াগ েোে ্ে েেপূব প কলােসাদনে ্মেিাণ র্র্ািদি ৫১৩.৫৯ কোর্ট ও ৯১.৪৬ কোর্ট টাো হদব বদল মহসাব েো 

র্াদে। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদেে সাংস্থাে েেপূব প কলােসাদনে ্মেিান মছল ৩৫০.৬৯ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও 

২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট নীট কলােসান মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৭২৬.০৯ কোর্ট ও ৩৬৬.৪১ কোর্ট টাো। 

২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে  নীট কলাসাদনে ্মেিাণ মছল ৫৭৪.৬৩ কোর্ট টাো । 

 ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত বাদজদট অবচয়সহ কিাট ২৪২.৯৫ কোর্ট টাোে ঋণাত্বে তহমবদলে মব্েীদত আয়েে 

্মেদশাধ, ্মেচালন স্থাবে সম্পমি ও েী পদিয়ামে সম্পমিদত মবমনদয়াগ, েী পদিয়ামে ঋণ ্মেদশাধ এবাং লিযাাংশ প্রোনসহ 

১২৫০.৬০ কোর্ট টাোে তহমবল প্রদয়াগ হদব। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে  প্রাক্কমলত বাদজদট  াটমত 

তহমবদলে ্মেিাণ মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ১৪৯৩.৫৫ কোর্ট ও ৩৩২১.২৭ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে ৫৮৩.৭৭ 

কোর্ট টাো তহমবল সাংগ্রদহে মব্েীদত তহমবল প্রদয়াগ হয় ৪১১.৯৪ কোর্ট টাো। ফদল উি সিদয় উদ্বৃি তহমবদলে ্মেিাণ  মছল 

১৭১.৮৩ কোর্ট টাো।  
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 গ.  মূল্যসাংদর্াগ ও উৎ্ােনশীলতা   

িমিে 

নম্বে 

মববেণ এেে বাদজট 

২০২০-২১   

সাংদশামধত বাদজট 

২০১৯-২০ 

সািময়ে 

২০১৮-১৯ 

১. ্মেচালন মুনাফা/(কলােসান) লক্ষ্ টাো -২২৬২৬.৩৬ -৬৭৩৩৪.২৬ -৫২১৮৩.১৭ 

২. অবচয় ’’ ৪৪৯৯৮.৬০ ৪৪৫১৭.৪১ ৪৬৩১৩.৪৭ 

৩. কবতন, িজুমে ও িাতামে ’’ ৫১৭৬৭.৩৩ ৫৪৮৭৩.৪৫ ৫৪২৬০.২০ 

৪. কিাট মূল্যসাংদর্াগ (১+২+৩) লক্ষ্ টাো ৭৪১৩৯.৫৭ ৩২০৫৬.৬০ ৪৮৩৯০.৫০ 

৫. েি পচােী সাংখ্যা জন ৮৬৬২ ৮৭৫৫ ৭২৯০ 

৬. েিী প্রমত মূল্যসাংদর্াগ টাো ৮৫৫৯১৭.৪৬ ৩৬৬১৫১.৯১ ৬৬৩৭৯২.৮৭ 

২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট কলােসান হওয়া সদিও অবচয় ও কবতন-িাতামেে ্মেিাণ সিন্বদয়ে ্ে সাংস্থাে 

কিাট মূল্যসাংদর্াগ ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত বাদজদট অদ্ক্ষ্া বৃমি ক্দয় ৭৪১.৪০ কোর্ট টাোয় উন্নীত হদব বদল মহসাব েো 

হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে কিাট মূল্যসাংদর্াদগে ্মেিাণ মছল ৪৮৩.৯১ কোর্ট টাো।   

 .  মবমনদয়াগ ও সঞ্চয় 

িমিে 

নম্বে 

মববেণ এেে বাদজট 

২০২০-২১   

সাংদশামধত বাদজট 

২০১৯-২০ 

সািময়ে 

২০১৮-১৯ 

১. মবমনদয়াগ লক্ষ্ টাো ৩২৫৫৭০.৯৫ ৯৯৩৪৪.৪৫ ১৬০১৪.০১ 

২. েমক্ষ্ত আয় ’’ -৩৭৬৪০.৬০ -৭৩৬০৯.২৪ -৫৭৪৬৩.০৫ 

৩. অবচয় ’’ ৪৪৯৯৮.৬০ ৪৪৫১৭.৪১ ৪৬৩১৩.৪৭ 

 ৪. কিাট সঞ্চয় (২+৩) লক্ষ্ টাো ৭৩৫৮.০০ -২৯০৯১.৮৩ -১১১৪৯.৫৮ 

২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত বাদজদট কিাট ঋণাত্বে সঞ্চয় মহসাব েো হদয়দছ ২৯০.৯২ কোর্ট টাো। আ্েমেদে  

২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট কিাট সঞ্চয় প্রাক্কলন েো হদয়দছ ৭৩.৫৮ কোর্ট টাো। । ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে কিাট 

ঋণাত্বে সঞ্চদয়ে ্মেিাণ মছল ১১১.৫০ কোর্ট টাো।   

ঙ.  মূলধন োঠাদিা 

৩০ জুন ২০১৯ এ সাংস্থাে কিাট সম্পদেে ্মেিাণ মছল ১৪৫০৩.৮৬ কোর্ট টাো। এ সম্পদেে ৭৩% ঋণ ও ২৭% মূলধন  

দ্বাো কর্াগান হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে সাংস্থাে চলমত অনু্াত এবাং ত্বমেত সম্পে অনু্াত মছল র্র্ািদি ২.৭৬:১ ও ২.১৫:১। 

সাংদশামধত বাদজট ও প্রাক্কলন বাদজদটে মহসাব অনুর্ায়ী ৩০’জুন ২০২০ ও ৩০’জুন ২০২১ এ সাংস্থাে কিাট সম্পদেে ্মেিাণ োঁড়াদব 

র্র্ািদি ১৫৮০৪.২৮ কোর্ট ও ১৯৪৩৭.৩৭ কোর্ট টাো। উমিমখত সিদয় ঋণ মূলধন অনু্াত োঁড়াদব র্র্ািদি ৮০:২০ ও ৮৫:১৫। 

চ.  োষ্ট্রীয় কোষাগাদে জিা 

েদ্ পাদেশন আিোমন শুল্ক, আিোমনে উ্ে মবিয় েে, িযাট, আয়েে, সেোমে ঋদণে সুে, লিযাাংশ ইতযামে বাবে অর্ প 

সেোমে কোষাগাদে জিা প্রোন  েদে র্াদে। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট সেোমে 

কোষাগাদে র্র্ািদি ২৭৯.২০ কোর্ট ও ৩০২.৫০ কোর্ট টাো জিা প্রোদনে লক্ষ্যিাত্রা ধার্ প েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে 

েদ্ পাদেশন উি খাদত ২০৩.২০ কোর্ট টাো সেোমে কোষাগাদে জিা প্রোন েদেমছল। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-

২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত উিয় বাদজদট সাংস্থা লিযাাংশ বাবে  ১০.০০ কোর্ট টাো  েদে প্রোন েেদব বদল আশা েো র্াদে। ২০১৮-

১৯ অর্ পবছদেে সাংস্থা লিযাাংশ বাবে কোন টাো সেোমে কোষাগাদে জিা প্রোন েদেমন। 

ছ.  জনবল 

২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট ১২১৩৩ র্ট অনুদিামেত ্দেে মব্েীদত 

সাংস্থাে প্রতযামশত েিীে সাংখ্যা র্র্ািদি ৮৭৫৫ জন ও ৮৬৬২ জদন োঁড়াদব বদল অনুিান েো হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে 

েদ্ পাদেশদনে কিাট েিীে সাংখ্যা মছল  ৭২৯০ জন। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট  

কিাট কবতন  ও িাতামে বাবে ব্যয় মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৫৪৮.৭৩ কোর্ট ও ৫১৭.৬৭ কোর্ট টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে 

কবতন  ও িাতামে খাদত কিাট ব্যদয়ে ্মেিাণ মছল ৫৪২.৬০ কোর্ট টাো। ২০১৯-২০ অর্ পবছদেে সাংদশামধত ও ২০২০-২১ 

অর্ পবছদেে প্রাক্কমলত বাদজদট েিীপ্রমত গড় কবতন ও িাতামে মহসাব েো হদয়দছ র্র্ািদি ৬,২৬,৭৬৭.০০ টাো ও ৫,৯৭,৬৩৭.০০ 

টাো। ২০১৮-১৯ অর্ পবছদে েিীপ্রমত গড় কবতন ও িাতামেে ্মেিাণ মছল ৭,৪৪,৩১০.০০ টাো।  

 

 

<BCIC-Write-up Jm> প্রমতর্ট খাদত ব্যদয়ে কক্ষ্দত্র আমর্ পে মবমধ-মবধান অনুসেণ েেদত হদব। 



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ১০০৫৩.৬৮  ১০৬৯৫.৭০  ১০৮৮০.৬৪  ১০৭৫০.৭৬. 

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  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৯৭.৯৯. 

৭ �কাশনা িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ �বসািয়ক �নাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ �া� �দ  ৩৫.০০  ৩৫.০০  ০.০০  ৩৪.১৩. 

১০ �া� ভাড়া  ১২১৭.৭৮  ১১৪৯.৬৯  ১১৫১.৮১  ১১১১.৯৩. 

১১ অ�া�  ৫৪০৬৮৪.৬৫  ৬৩৯৫৫৭.৫৩  ৬৪২৫৬৮.৪৯  ৬৬৮০৯৩.৩২. 

১২ �মাট আয়  ৫৫১৯৯১.১১  ৬৫১৪৩৭.৯২  ৬৫৪৬০০.৯৪  ৬৮০০৮৮.১৩. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৪৮৯০.৪১  ৪৬৬৪.৫০  ৪৫৬৬.৫৫  ৪৪৪০.৯৮. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ৯০৩.০৯  ১০৬৯.১৬  ১৪২১.১৮  ৩১৩৪.০৭. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ৬০৬.৫৮  ৬০৬.৮৯  ৬০৬.৩৫  ৩০৯.৬৭. 

১৬ অবচয়  ৪২০.০০  ৪২০.০০  ৪২০.০০  ৪১০.০০. 

১৭ �িশ�ণ  ১৫০.০০  ৯০.০০  ১৭০.০০  ৪৭.৫০. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৩৫.০০  ১৩৫.০০  ১১০.০০  ১৩০.৪৭. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৫৮৯.১১  ৭৫৬.৩৩  ৯৪৭.০২  ৯৬৭.১৮. 

২০ উপেদ�া িনেয়ােগর জ� �য়  ০.০০  ০.০০  ১০.০০  ০.০০. 

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ৪৫.০০  ৪৫.০০  ৪০.০০  ৪১.৭০. 

২৩ অ�া�  ৫৪৪২৫১.৯২  ৬৪৩৬৫১.০৪  ৬৪৬৩০৯.৮৪  ৬৭০৬০৬.৫৬. 

২৪ �মাট �য়  ৫৫১৯৯১.১১  ৬৫১৪৩৭.৯২  ৬৫৪৬০০.৯৪  ৬৮০০৮৮.১৩. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ৬৫৭৮৬১৮৭.১৩  ৭৭৬৩৯২০৩.৮১  ৭৮০১৬৭৯৮.৫৭  ১০৪১৪১৮৭২.৮. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ১৪৮.০২  ২১৬.২৭  ১৭৪.৭২  ৩১৯.৮৮. 

২৭ �য় উ�ৃ� আয়/(ঘাটিত)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

 ১৮৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২০-২১ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ৩০৫,০৭৪.২৭ ৩০৫,০৭৪.২৭  ২৭৯,৯২১.২৬ ২৯৫,৬৩৯.৩১ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৩ অবচয়  ৪২০.০০ ৪২০.০০  ৪১০.০০ ৪২০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ৫০.০০ ৫০.০০  ২৮,২১৮.৩৫ ৪০০.০০ . 

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  ৪২০.০০ ১৮০.০০  ৩০.০০ ১৮০.০০ . 

৯ �াংক  ওভার�াফট �ি�  ৩০.০০ ৩০.০০ -৪.৩২ ৮০.০০ . 

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ১৩,৯০৪.৭৫ ৩৪,৫৪৫.৫১  ৬,৬৯৩.২৩ ২৬,৫৫৫.৪০ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ৩১৯,৮৯৯.০২ ৩৪০,২৯৯.৭৮  ৩১৫,২৬৮.৫২ ৩২৩,২৭৪.৭১ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ৩৬০.০০ ৩৭০.০০  ৩৫০.০০ ৪১০.০০ . 

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

১৫ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৬ �ায়ী পিরচালন স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৬,৩৯৮.৭৫ ২৩,৮৭৭.৫১  ৬,৩৩৭.৭৭ ১৬,৭৬২.৪৫ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৮,০৬৬.০০ ১০,৯৭৮.০০  ৩,৫০৬.৪৮ ১০,৪৬২.৯৫ . 

১৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১৯ ম�দসহ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২০ সমাপনী নগদ ও �াংক ি�িত  ৩০৫,০৭৪.২৭ ৩০৫,০৭৪.২৭  ৩০৫,০৭৪.২৭ ২৯৫,৬৩৯.৩১ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ৩১৯,৮৯৯.০২ ৩৪০,২৯৯.৭৮  ৩১৫,২৬৮.৫২ ৩২৩,২৭৪.৭১ . 

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

 ১৮৬  



 

�ধান কায �ালয় 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 
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৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৮৭.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৩৯৪৮৭২.৫২ ৩৯৪৮৭২.৫২ ৩৯৪৮৭২.৫২. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৭৮০৭৩.৩২ ৩৭৮০৭৩.৩২ ৩৭৮০৭৩.৩২. 

৩ ই��ই� ৭৭২৯৪৫.৮৪ ৭৭২৯৪৫.৮৪ ৭৭২৯৪৫.৮৪. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৮৮৩১৮২.৯৪ ৮৮৩১৮২.৯৪ ৮৮৩১৮২.৯৪. 

৫ চলিত দায় ১০২৭৬৪.৬৬ ৬৮৩২৯.১৫ ৫৪২৮৪.৪০. 

৬ �মাট দায় ৯৮৫৯৪৭.৬০ ৯৫১৫১২.০৯ ৯৩৭৪৬৭.৩৪. 

৭ �মাট তহিবল ১৭৫৮৮৯৩.৪৪ ১৭২৪৪৫৭.৯৩ ১৭১০৪১৩.১৮. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৬ : ৪৪ ৫৫ : ৪৫ ৫৫:৪৫. 

৯ চলিত অ�পাত ৪.৩২ : ১ ৬.৫০ : ১ ৮.১৮ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ১৭.১৩ : ১ ২৫.২৬ : ১ ৮.১৮ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৪৭০০২.১৩ ২৩১২৪.৬২ ১৬৭২৫.৮৭. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৬৪৫১.৬৩ ৬০৩১.৬৩ ৫৬১১.৬৩. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৪০৫৫০.৫০ ১৭০৯২.৯৯ ১১১১৪.২৪. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১২৭৪১৯৪.১১ ১২৬৩২১৬.১১ ১২৫৫১৫০.১১. 

১৫ চলিত স�দ ৪৪৪১৪৮.৮৩ ৪৪৪১৪৮.৮৩ ৪৪৪১৪৮.৮৩. 

১৬ �মাট স�দ ১৭৫৮৮৯৩.৪৪ ১৭২৪৪৫৭.৯৩ ১৭১০৪১৩.১৮. 

 ১৮৭  



 

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 �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 188.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ২,০৩৯,৯৫৮ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৯৫  ১৪৯  ৯৫  ৯৫  ১৪৯  ৯৫  ৯৫  ১৪৯  ৯৭৭.৩৭  ৯৬০.৫৯  ১,৯৩৭.৯৬. 

২  ৯৭০,৪৪৪ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১২৪  ৯৬  ১২৪  ১২৪  ৯৬  ১২৪  ১২৪  ৯৬  ৫৮৬.৪২  ৬১৬.৯৩  ১,২০৩.৩৫. 

৩  ১,২৪৬,১০৮ কম �চারী (��ড ১০)  ৬৫  ৫৪  ৬৫  ৬৫  ৫৪  ৬৫  ৬৫  ৫৪  ৩৯০.৯৪  ৪১৯.০৩  ৮০৯.৯৭. 

৪  ১,৩৯১,২৯৬ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২৮৪  ২৯৯  ২৮৪  ২৮৪  ২৯৯  ২৮৪  ২৮৪  ২৯৯  ১,৯৫৪.৭৩  ১,৯৯৬.৫৫  ৩,৯৫১.২৮. 

৫  ৩৩১,৯৩২ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫৫৫  ৩৫৪  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩৫৪  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩৫৪  ৭৩৯.৫৬  ১,১০২.৬৬  ১,৮৪২.২২. 

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  ০ অিনয়িমত �িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ৩৩১,৯৩২ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫৫৫  ৩৫৪  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩৫৪  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩৫৪  ৭৩৯.৫৬  ১,১০২.৬৬  ১,৮৪২.২২. 

১১  ৬৯০,৫২৪ �মাট (৪+৯+১০)  ৮৩৯  ৬৫৩  ৮৩৯  ৮৩৯  ৬৫৩  ৮৩৯  ৮৩৯  ৬৫৩  ২,৬৯৪.২৯  ৩,০৯৯.২১  ৫,৭৯৩.৫০. 

 ১৮৮  



 

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 �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 189.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ৯৩০.৮৩  ৯৯০.৯৬  ১,৯২১.৭৯  ৪০৮.৭৫  ৪৬৯.১২  ৮৭৭.৮৭ ২০২২৯৩৭  ৯২৪০৭৪  ১৯৯৬০৮৭  ৮৮৬.৫০  ২,০৮৭.৬৭  ২,৯৭৪.১৭

 ৫৫৮.৫০  ৬৩২.০৪  ১,১৯০.৫৪  ৯৬৬.১৯  ১,০৫১.৫৯  ২,০১৭.৭৮ ৯৬০১১৩  ১৬২৭২৪২  ১৭৬৫৩৪৪  ৫৩১.৯০  ১,১৬২.৮৩  ১,৬৯৪.৭৩

 ৩৭২.৩০  ৪২৮.৯৫  ৮০১.২৫  ৪২৪.৪৬  ৭৭১.৮৬  ১,১৯৬.৩২ ১২৩২৬৯২  ১৮৪০৪৯২  ২৫০১৮৮৯  ৩৫৪.৫৯  ৯৯৬.৪৩  ১,৩৫১.০২

 ১,৮৬১.৬৩  ২,০৫১.৯৫  ৩,৯১৩.৫৮  ১,৭৯৯.৪০  ২,২৯২.৫৭  ৪,০৯১.৯৭ ১৩৭৮০২১  ১৪৪০৮৩৫  ২০১৩৩৫১  ১,৭৭২.৯৯  ৪,২৪৬.৯৩  ৬,০১৯.৯২

 ৭০৪.৩৪  ১,১১৫.৭৪  ১,৮২০.০৮  ৭০৩.৭০  ১,১৯২.০৬  ১,৮৯৫.৭৬ ৩২৭৯৪২  ৩৪১৫৭৮  ৪৩৯৩০২  ৬৭০.৮০  ৮৮৪.৩৩  ১,৫৫৫.১৩

 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

 ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০

 ৭০৪.৩৪  ১,১১৫.৭৪  ১,৮২০.০৮  ৭০৩.৭০  ১,১৯২.০৬  ১,৮৯৫.৭৬ ৩২৭৯৪২  ৩৪১৫৭৮  ৪৩৯৩০২  ৬৭০.৮০  ৮৮৪.৩৩  ১,৫৫৫.১৩

 ২,৫৬৫.৯৭  ৩,১৬৭.৬৯  ৫,৭৩৩.৬৬  ২,৫০৩.১০  ৩,৪৮৪.৬৩  ৫,৯৮৭.৭৩ ৬৮৩৩৯২  ৭১৩৬৭৫  ১১৬০০৩৮  ২,৪৪৩.৭৯  ৫,১৩১.২৬  ৭,৫৭৫.০৫

 ১৮৯  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ইউিরয়া 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ১৯৪৪৫২.৯২ ২১৪৮৬৮.৪৭ ১৫০০.৬৯ ১৫০০.৬৯

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১৫৪৫০০০.০০ ৯০০৭৯৬.০০ ১৪৬৫০০০.০০ ৭৮৮৩৪২.৪০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ১৯৪৪৫২.৯২ ১৯৪৪৫২.৯২ ১৫০০.৬৯ ২১৪৮৬৮.৪৭

�ম. টন . ৪ িব�য় ১৫৪৫০০০.০০ ৯২১২১১.৫৫ ১৪৬৫০০০.০০ ৫৭৪৯৭৪.৬২

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ২৬৪১৬.৯৩ ২৬৪১৬.৯৩ ১৩৩.২৫ ১৩৩.২৫

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ২৬৪১৬.৯৩ ২৬৪১৬.৯৩ ১৩৩.২৫ ২৯১২৩.৫০

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ২১৬৩০০.০০ ১২৯২৪২.৭৯ ২০৫১০০.০০ ৮২০৩৬.৬৪

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ১৪০০০.০০ ১৪০২৯.৬৫ ১৪০০০.০০ ১৪২৬৭.৮৭

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৮০১৬৯.১২ ৫০৭৪৬.০৩ ৬২১৯০.৪৯ ৩১৩৯৩.৫১

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৫১৮৮.৯৪ ৫৬৩৩.৪৭ ৪২৪৫.০৮ ৩৯৮২.২২

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১১৭৯৮.৯৫ ১২৩৫৯.০৬ ১৪৭২৬.৯৪ ১০৮৭৫.১২

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৪০২৬১.৮৫ ২৩৯৪৪.৫৮ ২৪৫১৪.০৯ ১৩৪১২.৭৫

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ২৬০৫.৯৪ ২৬৫৮.১৬ ১৬৭৩.৩২ ১৭০১.৩৯

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১২৮১৭.৫০ ১১০৬০.১৮ ২১৬৪৬.৫০ ৫৫৮৩.২৪

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৫৩৩৫১.৮৪ ৫২৮৭০.৭৪ ৬৫০০৩.৭৯ ৫৯৩৫৪.৫৯

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৩২৬২.৫০ -৩১৫২.৫০ -৩১২২.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১৯৫১৩৬.৭৬ ১৪৭৮২৮.০৯ ১৮৪৯৬৭.০১ ১২০৩০৮.৭৬

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ১২৬৩০.২১ ১৬৪১০.৮৩ ১২৬২৫.৭৩ ১৫২৬০.৯৮

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ -২৮৯৯০.২৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১০৭৩৪.১৩ ৯৭৭৯.৭৫ ১১৬৭৪.৫৩ ৬১২১.০২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ২৭৩০২.০১ ২৮৬৯৫.৩৫ ৩৪০৭৪.১০ ২৮৪৯৪.০০

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২৬০.৫০ ২৬০.৫০ ২১৮.৫০ ৪২.৫৩

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ২৩৩৪৩৩.৪০ ১৮৬৫৬৩.৬৯ ২৩০৯৩৪.১৪ ১২৫৯৭৬.০৬

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১৫১০৮.৯৬ ২০২৫১.৯৯ ১৫৭৬৩.৪২ ২১৯০৯.৮৫

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১৭১৩৩.৪০ -৫৭৩২০.৯০ -২৫৮৩৪.১৪ -৪৩৯৩৯.৪২

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -১১০৮.৯৬ -৬২২২.৩৪ -১৭৬৩.৪২ -৭৬৪১.৯৮

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ১৮৪৮৬.৩৮ ১৯১৫৬.৫৪ ৯৮৫৭.৬১ ২০৭২৬.৬১

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ১০৬৮০.৬৫ ৯৮৮৩.৮৯ ৪৯২.৪৭ ৯৭৬৩.৯৮

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৯৩২৭.৬৭ -৪৮০৪৮.২৫ -১৬৪৬৯.০০ -৩২৯৭৬.৭৯

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১৫৫৮৪.৭৬ ১৫৫৯৮.০৮ ১৬১৮৯.৮৮ ১৫৯৫৩.২০

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৪৯১২.৪৩ -৬৩৬৪৬.৩৩ -৩২৬৫৮.৮৮ -৪৮৯২৯.৯৯

লাখ টাকা . ৩২ কর ৭৭৭৬.৩১ ২২২১.১৯ ৪৬৮৬.৪৫ ১৪৮০.৪৯

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩২৬৮৮.৭৪ -৬৫৮৬৭.৫২ -৩৭৩৪৫.৩৩ -৫০৪১০.৪৮

 ১৯০  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�.এস.িপ 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৩৬১৩.৮৮ ৩৬১৩.৮৮ ১৩১৯৯.২৮ ১৩১৯৯.৩৩

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১১০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১২০০০০.০০ ৯৭১৮৬.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৩৬১৩.৮৮ ৩৬১৩.৮৮ ১৩১৯৯.২৮ ৩৬১৩.৮৮

�ম. টন . ৪ িব�য় ১১০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১২০০০০.০০ ১০৬৭৭১.৪৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ২২২৪.৪৩ ২২২৪.৪৩ ৪৫৬৬.৭৪ ৪৫৫২.৫১

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ২২২৪.৪৩ ২২২৪.৪৩ ৪৫৬৬.৭৪ ২২১০.৭০

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৫১০৩০.৭০ ৪৫৬৩৪.১০ ৪৭৩২৪.৬০ ৪৩৯৮৪.৫৮

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ৪৬৩৯১.৫৫ ৪৫৬৩৪.১০ ৩৯৪৩৭.১৭ ৪১১৯৫.০৮

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৩০৪৩১.১৩ ২৭৬৪৬.৯৭ ২৮০১৮.৭৯ ২৫৬৩৭.৬২

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ২৭৬৬৪.৬৬ ২৭৬৪৬.৯৭ ২৩৩৪৮.৯৯ ২৬৩৭৯.৯৫

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ২৫৫৩.২৫ ২৪৪৮.৬৬ ৩০২৭.৬৪ ২৭৯৫.১৩

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১৭৮২.৭৫ ১৬২৯.৫৩ ১৮১০.১৬ ১৫৮২.৬০

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ১৬২০.৬৮ ১৬২৯.৫৩ ১৫০৮.৪৭ ১৬২৮.৪২

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৩০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ১৯১৪.২২

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৩৪৪৪.৯৭ ৩৩২৪.৬৮ ৪১৮৫.৪২ ২৬১৮.৮৯

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৪০৫১২.১০ ৩৭০৪৯.৮৪ ৩৯০৪২.০১ ৩৪৫৩৬.৪০

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ৩৬৮২৯.১৮ ৩৭০৪৯.৮৪ ৩২৫৩৫.০১ ৩৫৫৩৬.৩৯

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩৪১.৮১

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৩২৫.৬৩ ৩১৩.৬৭ ৩৭৮.০৯ ১৭৩.৫৯

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৪৯৩২.২০ ৫০২৩.১৩ ৫৩০৫.৯৭ ৩৭৯১.৩৪

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৪৫৭৮৪.৯৩ ৪২৪০১.৬৪ ৪৪৭৪১.০৭ ৪০৮৪৩.১৪

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ৪১৬২২.৬৬ ৪২৪০১.৬৪ ৩৭২৮৪.২৩ ৩৮২৫২.৮৭

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ৫২৪৫.৭৭ ৩২৩২.৪৬ ২৫৮৩.৫৩ ৩১৪১.৪৪

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ৪৭৬৮.৮৮ ৩২৩২.৪৬ ২১৫২.৯৪ ২৯৪২.২১

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ১৩৮৩.৮২ ১৩৮৩.৮২ ১০০০.০০ ১৩২২.৯৭

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ৩১৪.৯৮ ২১৯.১১ ২০৩.০১ ২১২.০৪

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ৬৩১৪.৬১ ৪৩৯৭.১৭ ৩৩৮০.৫২ ৪২৫২.৩৭

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১৫.০০ ১৫.০০ ১০.০০ ১১.৪৮

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ৬২৯৯.৬১ ৪৩৮২.১৭ ৩৩৭০.৫২ ৪২৪০.৮৯

লাখ টাকা . ৩২ কর ২২০৪.৮৭ ১৫৩৩.৭৬ ১৪২১.০৮ ১৪৮৪.৩১

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) ৪০৯৪.৭৪ ২৮৪৮.৪১ ১৯৪৯.৪৪ ২৭৫৬.৫৮

 ১৯১  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িড.এ.িপ.এফ.িস 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৪২.৯০ ৪২.৯০ ১০২৬৮.৩৫ ১০২৬৮.৩৫

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১০০০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ২৪০০২.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৪২.৯০ ৪২.৯০ ১০২৬৮.৩৫ ৪২.৯০

�ম. টন . ৪ িব�য় ১০০০০০.০০ ৬০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৩৪২২৭.৪৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৬.০০ ৬.০০ ২৩৬১.৭২ ২৩৬১.৭২

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৬.০০ ৬.০০ ২৩৬১.৭২ ৯.৮৭

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৬০৭৪৩.২৪ ৩৯৯০০.৮৭ ৬১১২৩.০১ ২১৫৯৮.৯৫

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ৬০৭৪৩.২৪ ৬৬৫০১.৪৫ ৬১১২৩.০১ ৬৩১০৪.১৮

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৪৮৬২৪.০৮ ২৯১৫৬.৮৯ ৪৬৩৩০.৪৭ ১০১০৩.৬৪

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৪৮৬২৪.০৮ ৪৮৫৯৪.৮২ ৪৬৩৩০.৪৭ ৪২০৯৪.৯৯

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১১১৭.১২ ১২০৩.৩১ ১২৭৮.৮৮ ৯৯৫.৫৬

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১৫৭০.৪১ ৯৩৬.৩৫ ১৪১০.৫৪ ৩৯৪.৫৪

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ১৫৭০.৪১ ১৫৬০.৫৮ ১৪১০.৫৪ ১৬৪৩.৭৮

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৮৬৫.০০ ৮৬৫.০০ ৬৯৪.০০ ৩৮৫.৭০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৭৬৪২.৩৪ ৭৬৩৫.৮৯ ৭৮৫৭.৭০ ৬৯৩৬.১৮

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৯৮১৮.৯৫ ৩৯৭৯৭.৪৪ ৫৭৫৭১.৫৯ ১৮৮১৫.৬২

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ৫৯৮১৮.৯৫ ৬৬৩২৯.০৭ ৫৭৫৭১.৫৯ ৭৮৩৯১.৮৮

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩৫১.৮৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১৯৫.৫৩ ১৭৮.৬৩ ১৮৭.৫৮ ১০০.৬৯

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৩৫২৩.৬৩ ৩৬৬২.৮১ ৩২৬৭.০১ ২৮৯৬.২০

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬৩৫৪২.১১ ৪৩৬৪২.৮৮ ৬১০৩০.১৮ ২৪১৬৪.৩৬

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ৬৩৫৪২.১১ ৭২৭৩৮.১৩ ৬১০৩০.১৮ ৭০৫৯৯.৩৬

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -২৭৯৮.৮৭ -৩৭৪২.০১ ৯২.৮৩ -২৫৬৫.৪১

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -২৭৯৮.৮৭ -৬২৩৬.৬৮ ৯২.৮৩ -৭৪৯৫.১৮

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ৩৩১৮.৮৭ ৪২৫৭.০১ ২৬৪৭.১৯ ৪৭১৩.২৬

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ৫২০.০০ ৫১৫.০০ ২৭৪০.০২ ২১৪৭.৮৫

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৫২০.০০ ৫১৫.০০ ২৭৪০.০২ ২১৪৭.৮৫

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩২ কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

 ১৯২  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�পপার 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ১৪৯১.০০ ১৪৯১.০০ ১০৪৩.০০ ১১৯১.০০

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১০০০০.০০ ৮০০০.০০ ১৬৫০০.০০ ৫৬৩৪.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ১৪৯১.০০ ১৪৯১.০০ ১০৪৩.০০ ১৪৯১.০০

�ম. টন . ৪ িব�য় ১০০০০.০০ ৮০০০.০০ ১৬৫০০.০০ ৫৩৩৪.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ১০৫১.৩৯ ১০১১.৪৮ ৮৫৬.৫৭ ৭৮৩.৬৩

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১০৫২.৯৯ ১০৫১.৩৯ ৯২০.১২ ১০১১.৪৮

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১০৮০৪.৬৫ ৮৬২৫.৮৪ ১৭২১৫.৩৮ ৫০৮০.৪২

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ১০৮০৪৬.৫০ ১০৭৮২৩.০০ ১০৪৩৩৫.৬৪ ৯৫২৪৫.৯৭

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৪৯৮০.৭৪ ৪১২৮.২৯ ১০০৪৭.৯৮ ৩৪৪৫.৫৪

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৪৯৮০৭.৪০ ৫১৬০৩.৬৩ ৬০৮৯৬.৮৫ ৬১১৫৬.১৯

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১৩৫৪.৮৫ ১৩১২.১৯ ১৮১৪.৭৮ ১৩৬৪.৪৬

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ২৬৬৭.৮৮ ২৭৮৩.৪৬ ২৪৫১.২৫ ১৫৭৮.০৩

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ২৬৬৭৮.৮০ ৩৪৭৯৩.২৫ ১৪৮৫৬.০৬ ২৮০০৯.০৫

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪৮০.০০ ২৯৬.০০ ২৮০.০০ ২১৬.৮১

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ১৬০৬.৪১ ১৫৫১.১৩ ১৮৩৮.০৮ ১২৭০.৬০

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৩২২.৭৪ -৩১৮.৪৪ -৩২২.৭৪ -৭৯৩.৯৪

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১০৭৬৭.১৪ ৯৭৫২.৬৩ ১৬১০৯.৩৫ ৭১৭২.১২

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ১০৭৬৭১.৪০ ১২১৯০৭.৮৮ ৯৭৬৩২.৪২ ১২৭৩০০.৬৭

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -১.৬০ -৩৯.৯১ -৬৩.৫৫ -২২৭.৮৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৮২.৮২ ৮০.১৬ ১০৮.৫৩ ৭২.২৫

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ১০৭২.৪৬ ১১৮৪.১১ ১৪২৬.৪০ ৯৫৭.২২

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১১৯৪০.৮২ ১০৯৯৬.৯৯ ১৭৬০০.৭৩ ৭৯৭৩.৭৪

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১১৯৪০৮.২০ ১৩৭৪৬২.৩৮ ১০৬৬৭১.০৯ ১৪৯৪৮৮.৯৪

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১১৩৬.১৭ -২৩৭১.১৫ -৩৮৫.৩৫ -২৮৯৩.৩২

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -১১৩৬১.৭০ -২৯৬৩৯.৩৮ -২৩৩৫.৪৫ -৫৪২৪২.৯৭

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ৯৫৮.৬২ ৯৫৫.৮২ ১০১০.৭৩ ৪৯.৯৪

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১৭৭.৫৫ -১৪১৫.৩৩ ৬২৫.৩৮ -২৮৪৩.৩৮

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৩৭৯.৯৯ ৩৬৯.৬৬ ৩৫০.৭০ ২৮৪.৬৪

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৫৫৭.৫৪ -১৭৮৪.৯৯ ২৭৪.৬৮ -৩১২৮.০২

লাখ টাকা . ৩২ কর ৭০.৫৮ ৫৭.৪৯ ৯১.১৩ ৩০.৭৮

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৬২৮.১২ -১৮৪২.৪৮ ১৮৩.৫৫ -৩১৫৮.৮০

 ১৯৩  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িসেম� 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ১১৮৮.৮০ ১১৮৮.৮০ ২২৪০.০০ ২২৪০.২৫

�ম. টন . ২ উৎপাদন ৬০০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৩৩২৪৫.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ১১৮৮.৮০ ১১৮৮.৮০ ২২৪০.০০ ১১৮৮.৮০

�ম. টন . ৪ িব�য় ৬০০০০.০০ ৫০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ৩৪২৯৬.৪৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭৪.৭৪

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.৭৩

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৪৩৮২.৬১ ৩৬৫২.১৭ ৬৭৮২.৬০ ২২৮৫.৫২

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ৭৩০৪.৩৫ ৭৩০৪.৩৪ ৬৭৮২.৬০ ৬৬৬৪.০১

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ১৭৫৩.৩০ ১৪৬৫.২৫ ২৪০৭.২৩ ৭৯১.৫৩

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ২৯২২.১৭ ২৯৩০.৫০ ২৪০৭.২৩ ২৩৮০.৯০

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ৮২৪.৯৮ ১২২০.৩০ ১০৯৩.৩০ ৮৫২.০২

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৩০৩৫.০০ ২৫৪৫.০০ ২৪৬০.০০ ১৩৮২.০৪

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ৫০৫৮.৩৩ ৫০৯০.০০ ২৪৬০.০০ ৪১৫৭.১৪

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৫৫০.০০ ৪৫০.০০ ৫৫০.০০ ২৭১.৮০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ২১৬৯.৬৬ ২৬৩৭.২০ ২৬৪৪.০১ ২৫১৬.০৭

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৮৩৩২.৯৪ ৮৩১৭.৭৫ ৯১৫৪.৫৪ ৪৯৩২.০০

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ১৩৮৮৮.২৩ ১৬৬৩৫.৫০ ৯১৫৪.৫৪ ১৪৮৩৫.৩১

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮২.০১

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১৫০.৮২ ১৭৫.১১ ১৩৯.৯৯ ১১৭.৮৬

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৬৮৫.৮০ ৮৭৩.৭৪ ৮২৩.৩৬ ৫৯৬.৪৪

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ০.৫০ ০.৫০ ১.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৯১৭০.০৬ ৯৩৬৭.১০ ১০১১৮.৮৯ ৫৭২৮.৩১

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১৫২৮৩.৪৩ ১৮৭৩৪.২০ ১০১১৮.৮৯ ১৬৭০২.৩৪

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -৪৭৮৭.৪৫ -৫৭১৪.৯৩ -৩৩৩৬.২৯ -৩৪৪২.৭৯

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -৭৯৭৯.০৮ -১১৪২৯.৮৬ -৩৩৩৬.২৯ -১০০৩৮.৩৩

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২১.১২

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৪৭৬৭.৪৫ -৫৬৯৪.৯৩ -৩৩১৬.২৯ -৩৪২১.৬৭

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৮৮৪.৬৫ ৮৮৪.৬৫ ৮০৩.৬৪ ৯৪৫.৫৬

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৫৬৫২.১০ -৬৫৭৯.৫৮ -৪১১৯.৯৩ -৪৩৬৭.২৩

লাখ টাকা . ৩২ কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৫৬৫২.১০ -৬৫৭৯.৫৮ -৪১১৯.৯৩ -৪৩৬৭.২৩

 ১৯৪  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িশট গালস 

পিরমাণ 

লা. ব. �ট . ১ �ারি�ক ম�দ ৩৮৮.৫৭ ৩৮৮.৫৭ ৪৩.৫৮ ২০১৭.৭৪

লা. ব. �ট . ২ উৎপাদন ৩৯৩৫.১৯ ৬৭১২.৯৬ ১৪৫.০০ ৭১২৩.৬১

লা. ব. �ট . ৩ সমাপনী ম�দ ৩৮৮.৫৭ ৩৮৮.৫৭ ৪৩.৫৮ ৩৮৮.৫৭

লা. ব. �ট . ৪ িব�য় ৩৯৩৫.১৯ ৬৭১২.৯৬ ১৪৫.০০ ৮৭৫২.৭৮

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ১২৫.৮৫ ১২১.৭৬ ৬২৭.৫৫ ৬৪২.৪২

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ১২৯.২১ ১২৫.৮৫ ৬২৭.৫৫ ১২১.৭৬

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১৩০৮.৭০ ২২১২.০২ ২১৭৫.০০ ২৪৩০.৪৮

টাকা . ৮ �িত ব. িম. িব�য় �� ০.৩৩ ০.৩৩ ১৫.০০ ০.২৮

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৩৮৫.০৩ ৬৩৮.২৮ ৬২৬.৬৩ ৭৪৩.৫৪

টাকা . ১০ ব. িম. �িত �য় ০.১০ ০.১০ ৪.৩২ ০.১০

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ৬৬৫.৫০ ৬৩৭.২০ ৭৯৮.৭৮ ৭৬৩.৪১

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৩৯৪.৮০ ৬৩০.৯৮ ৪৬১.৯০ ৫২২.১০

টাকা . ১৩ ব. িম. �িত �য় ০.১০ ০.০৯ ৩.১৯ ০.০৭

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৪১.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৪.৫০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৫৭৫.৬৫ ৬০৩.২৩ ৬৪০.০৪ ৬৯০.৪৭

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ২০৬১.৯৮ ২৫৪৯.৬৯ ২৫৬৭.৩৫ ২৭৪৬.৩০

টাকা . ১৮ ব. িম. �িত �য় ০.৫২ ০.৩৮ ১৭.৭১ ০.৩৯

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -৩.৩৬ -৪.০৯ ০.০০ ৫২০.৬৬

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৬৪.০৫ ৬২.২৯ ৭৪.৩৯ ৬৯.৯৭

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ২৪৪.৬১ ২৩৯.৫৪ ২৭৯.৯০ ২৬১.১৪

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৮৫

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ২৩৬৭.৯৩ ২৮৪৮.০৮ ২৯২২.২৯ ৩৫৯৮.৯২

টাকা . ২৪ ব. িম. �িত �য় ০.৬০ ০.৪২ ২০.১৫ ০.৪১

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১০৫৯.২৩ -৬৩৬.০৬ -৭৪৭.২৯ -১১৬৮.৪৪

টাকা . ২৬ ব. িম. �িত �নাফা/(�লাকসান) -০.২৭ -০.০৯ -৫.১৫ -০.১৩

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় (নীট) ৬১.০০ ৫৬.০০ ১১০.০০ ১১৭.০০

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৯৯৮.২৩ -৫৮০.০৬ -৬৩৭.২৯ -১০৫১.৪৪

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৩৯.৩৮ ৩৯.৩৮ ৪২.৩৮ ৪৪.০৬

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১০৩৭.৬১ -৬১৯.৪৪ -৬৭৯.৬৭ -১০৯৫.৫০

লাখ টাকা . ৩২ কর -১৫.৫৪ -১৫.৫৪ -৪৭.৮৬ -১৩.৪৭

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -১০২২.০৭ -৬০৩.৯০ -৬৩১.৮১ -১০৮২.০৩

 ১৯৫  



 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অ�া� 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ ১৪৫৭.৮১ ১৪৫৭.৮১ ৯৯৫.৫২ ১১৬৪.২২

লাখ টাকা . ২ সমাপনী ম�দ ১৪৫৭.৮১ ১৪৫৭.৮১ ৯৯৫.৫২ ১৪৫৭.৮১

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ� ৪৪৩৬.৬৯ ৪২৩৬.২৩ ৩৭৭০.২৫ ২৭৭৯.৪৪

�য় 

লাখ টাকা . ৪ উপকরণ �য় ১২২৫.৯১ ১০৮৭.১৯ ১১৭২.৮৫ ৩০৪.৮৯

লাখ টাকা . ৫ �ত�� ম�ির ১০১৫.৫১ ৯৮১.০৫ ১০৫১.৩৮ ১১১২.৭৪

লাখ টাকা . ৬ িব�ৎ ও জবালািন ৫৯৭.০০ ৫৮২.০০ ৪৩৫.০০ ৪২০.২০

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৩৫.০০ ১২০.০০ ১৬০.০০ ৬৫.৭৮

লাখ টাকা . ৮ উৎপাদন পির�য় ১২৬৫.৬১ ১১৩৭.৪৪ ১২৪৫.৬৫ ১৫৪৭.৬৮

লাখ টাকা . ৯ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ উৎপাদন �য় ৪২৩৯.০৩ ৩৯৩৯.৭৫ ৪০৬৪.৮৮ ৩৪০৭.১৮

লাখ টাকা . ১১ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ -২৯৩.৫৯

লাখ টাকা . ১২ িব�য় ও িবতরণ �য় ৩৮৮.৯৩ ৩৭১.৭৮ ৩৭৪.৯৮ ৩০৬.৪০

লাখ টাকা . ১৩ �শাসিনক �য় ৭৫০.৭৪ ৬৯৬.৩৭ ২১৪১.০৪ ৬৫৪.১৫

লাখ টাকা . ১৪ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ১৫.০০ ১০.০০ ২.৫০ ২০.৫৩

লাখ টাকা . ১৫ িবি�ত পে�র �য় ৫৩৯৩.৭০ ৫০১৭.৯০ ৬৫৮৩.৪০ ৪০৯৪.৬৭

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -৯৫৭.০১ -৭৮১.৬৭ -২৮১৩.১৫ -১৩১৫.২৩

লাখ টাকা . ১৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ২৪৭.৭০ ২৪৯.৫০ ২৮২.৭০ ১৩৮.৮২

লাখ টাকা . ১৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৭০৯.৩১ -৫৩২.১৭ -২৫৩০.৪৫ -১১৭৬.৪১

লাখ টাকা . ২০ �দ ৩৫.০০ ৩২.০০ ৬৯৩.৬৩ ২৪.৬৮

লাখ টাকা . ২১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৭৪৪.৩১ -৫৬৪.১৭ -৩২২৪.০৮ -১২০১.০৯

লাখ টাকা . ২২ আয় কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ নীট �নাফা/(লাকসান) -৭৪৪.৩১ -৫৬৪.১৭ -৩২২৪.০৮ -১২০১.০৯

 ১৯৬  



 

একক 

সকল িশ� �িত�ান একে� 

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

২০২০-২১ 
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�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত সামিয়ক 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ  ৩১২৮২.৪১  ৩১২৩৮.৪১  ৯৫৪১.৩৫  ৯৮১২.৪৯

লাখ টাকা . ২ সমাপনী ম�দ  ৩১২৮৭.৩৭  ৩১২৮২.৪১  ৯৬০৪.৯০  ৩৪০২৭.৮৫

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ�  ৩৪৯০০৬.৫৯  ২৩৩৫০৪.০২  ৩৪৩৪৯০.৮৪  ১৬০১৯৬.০৩

�য় 

লাখ টাকা . ৪ উপকরণ �য়  ১৬৭৫৬৯.৩১  ১১৪৮৬৮.৯০  ১৫০৭৯৪.৪৪  ৭২৪২০.২৭

লাখ টাকা . ৫ �ত�� ম�ির  ১৯৩৩০.১৬  ২০১৬১.৭৭  ২৩৭৯১.৭০  ১৮৭৫৮.৪৪

লাখ টাকা . ৬ িব�ৎ ও জবালািন  ৫০৩০৯.৬৯  ৩৩০৫১.৯০  ৩৩৫৪২.৯৪  ১৯২৯২.২৬

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ছ)  ১৭১৮৮.৫০  ১৪৮৩১.১৮  ২৫৩৭০.৫০  ৮৪৭২.০৫

লাখ টাকা . ৮ উৎপাদন পির�য় (তফিসল-ঝ)  ৭০০৫৬.৪৮  ৬৯৭৬০.৩১  ৮৩৪১৪.৬৯  ৭৪৯৩৪.৪৮

লাখ টাকা . ৯ ��য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৩৫৮৫.২৪ -৩৪৭০.৯৪ -৩৪৪৪.৭৪ -৭৯৩.৯৪

লাখ টাকা . ১০ উৎপাদন �য়  ৩২০৮৬৮.৯০  ২৪৯২৩৫.১৯  ৩১৩৪৭৬.৭৩  ১৯১৯১৮.৩৮

লাখ টাকা . ১১ ম�দ �ি�/(�াস) -৪.৯৬ -৪৪.০০ -৬৩.৫৫ -২৪২১৫.৩৬

লাখ টাকা . ১২ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল-ঞ)  ১১৯৪১.৯১  ১০৯৬১.৩৯  ১২৯৩৮.০৯  ৬৯৬১.৭৮

লাখ টাকা . ১৩ �শাসিনক �য় (তফিসল-ট)  ৩৮৫১১.৪৫  ৪০৩৭৫.০৫  ৪৭৩১৭.৭৮  ৩৭৬৫০.৪৯

লাখ টাকা . ১৪ গেবষণা ও উ�য়ন �য়  ৩১৫.৬৫  ৩১০.৬৫  ২৬১.৬৫  ৬৩.৯১

লাখ টাকা . ১৫ িবি�ত পে�র �য়  ৩৭১৬৩২.৯৫  ৩০০৮৩৮.২৮  ৩৭৩৯৩০.৭০  ২১২৩৭৯.২০

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -২২৬২৬.৩৬ -৬৭৩৩৪.২৬ -৩০৪৩৯.৮৬ -৫২১৮৩.১৭

লাখ টাকা . ১৭ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২৪৪৭৬.৩৯  ২৬০৭৮.৬৯  ১৪৯২৮.২৩  ২৭০৮৯.৭২

লাখ টাকা . ১৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয়  ১০৯৯৫.৬৩  ১০১০৩.০০  ৬৯৫.৪৮  ৯৯৭৬.০২

লাখ টাকা . ১৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৯১৪৫.৬০ -৫১৩৫৮.৫৭ -১৬২০৭.১১ -৩৫০৬৯.৪৭

লাখ টাকা . ২০ �দ  ১৭৪৫৮.৭৮  ১৭৪৫৩.৭৭  ২০৮৩০.২৫  ১৯৪১১.৪৭

লাখ টাকা . ২১ কর�ব � �নাফা /(�লাকসান) -২৬৬০৪.৩৮ -৬৮৮১২.৩৪ -৩৭০৩৭.৩৬ -৫৪৪৮০.৯৪

লাখ টাকা . ২২ আয় কর  ১০০৩৬.২২  ৩৭৯৬.৯০  ৬১৫০.৮০  ২৯৮২.১১

লাখ টাকা . ২৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩৬৬৪০.৬০ -৭২৬০৯.২৪ -৪৩১৮৮.১৬ -৫৭৪৬৩.০৫

 ১৯৭  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -২২,৬২৬.৩৬ -৬৭,৩৩৪.২৬ -৩০,৪৩৯.৮৬ -৫২,১৮৩.১৭.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৪,৭৩১.২৯  ১৬,৩৩৩.৫৯  ১৪,৯২৮.২৩  ১৭,৩২৫.৭৪.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ১,২৫০.৫৩  ৩৫৭.৯০  ৬৯৫.৪৮  ২১২.০৪.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -৯,১৪৫.৬০ -৫১,৩৫৮.৫৭ -১৬,২০৭.১১ -৩৫,০৬৯.৪৭.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -০.৪৭ -৩.২৫ -০.৮০ -২.৪২.

৬ �দ  ১৭,৪৫৮.৭৮  ১৭,৪৫৩.৭৭  ২০,৮৩০.২৫  ১৯,৪১১.৪৭.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৬,৬০৪.৩৮ -৬৮,৮১২.৩৪ -৩৭,০৩৭.৩৬ -৫৪,৪৮০.৯৪.

৮ কর  ১০,০৩৬.২২  ৩,৭৯৬.৯০  ৬,১৫০.৮০  ২,৯৮২.১১.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩৬,৬৪০.৬০ -৭২,৬০৯.২৪ -৪৩,১৮৮.১৬ -৫৭,৪৬৩.০৫.

১০ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,০০০.০০  ১,০০০.০০  ২,০০০.০০  ০.০০.

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ০.৩৫  ০.৩১  ০.৮১  ০.০০.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত -১.১২  ০.৫৮ -০.০৭  ০.৬৪.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৬,৬০৪.৩৮ -৬৮,৮১২.৩৪ -৩৭,০৩৭.৩৬ -৫৪,৪৮০.৯৪.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৪৪,৯৯৮.৬০  ৪৪,৫১৭.৪১  ৪৬,৫৩৭.৬৭  ৪৬,৩১৩.৪৭.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ১৮,৩৯৪.২২ -২৪,২৯৪.৯৩  ৯,৫০০.৩১ -৮,১৬৭.৪৭.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩৬,৭৭৮.১৩.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -২১,৪৬১.৬৫.

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  ৫৭৩.৭৮.

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৫০,৬৫৪.২৮.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১৮,৩৯৪.২২ -২৪,২৯৪.৯৩  ৯,৫০০.৩১  ৫৮,৩৭৭.০৭.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ১০,০৩৬.২২  ৩,৭৯৬.৯০  ৬,১৫০.৮০  ২,৯৮২.১১.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩৫৮.০১.

২৪ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,০০০.০০  ১,০০০.০০  ২,০০০.০০  ০.০০.

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩২৫,৫৭০.৯৫  ৯৯,৩৪৪.৪৫  ৩৩৫,২৯৪.০৫  ১১,১৩৪.৯১.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪,৮৭৯.১০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৩,৯১৪.৩৮  ২০,৯১৮.৭১  ২১,৪১৪.৩৮  ২১,১১০.৯৬.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৭২৯.২২.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৩৫০,৫২১.৫৫  ১২৫,০৬০.০৬  ৩৬৪,৮৫৯.২৩  ৪১,১৯৪.৩১.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৩৩২,১২৭.৩৩ -১৪৯,৩৫৪.৯৯ -৩৫৫,৩৫৮.৯২  ১৭,১৮২.৭৬.

 ১৯৮  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৯৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫২৩১৪০.৫৮ ৫২৩১৪০.৫৮ ৫২৩১৪০.৫৮. 

২ সংরি�ত তহিবল -২৩৮২১৪.৬৫ -২০০৫৭৪.০৫ -১২৬৯৬৪.৮১. 

৩ ই��ই� ২৮৪৯২৫.৯৩ ৩২২৫৬৬.৫৩ ৩৯৬১৭৫.৭৭. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৭৪৬৩৭৭.৯১ ৭৬০২৯২.২৯ ৭৮১২১১.০০. 

৫ চলিত দায় ৯১২৪৩৩.৫৫ ৪৯৭৫৬৯.৩৪ ২৭২৯৯৯.০০. 

৬ �মাট দায় ১৬৫৮৮১১.৪৬ ১২৫৭৮৬১.৬৩ ১০৫৪২১০.০০. 

৭ �মাট তহিবল ১৯৪৩৭৩৭.৩৯ ১৫৮০৪২৮.১৬ ১৪৫০৩৮৫.৭৭. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৮৫ : ১৫ ৮০ : ২০ ৭৩ : ২৭. 

৯ চলিত অ�পাত ১.০০ : ১ ১.৬৬ : ১ ২.৭৬ : ১. 

১০ �িরত স�দ অ�পাত ০.৭৮ : ১ ১.৩০ : ১ ২.১৫ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ২০৫৬৫৭০.১১ ১৭৩০৯৯৯.১৬ ১৬৩১৬৫৪.৭১. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১১১১১৮০.৩১ ১০৬৬১৮১.৭১ ১০২১৬৬৪.৩০. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৯৪৫৩৮৯.৮০ ৬৬৪৮১৭.৪৫ ৬০৯৯৯০.৪১. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৮৮২৪১.৮৮ ৮৮২৪১.৮৮ ৮৮২৪১.৮৮. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১৯৯১৫৫.০৩ ১৮১০৫০.০৩ ১৬৪৫৯০.৯৪. 

১৬ -�দনাদার ২৬৭৫০.০৬ ২৪৩১৮.২৪ ২২১০৭.৪৯. 

১৭ -অ�া� ৬৮৪২০০.৬২ ৬২২০০০.৫৬ ৫৬৫৪৫৫.০৫. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৯১০১০৫.৭১ ৮২৭৩৬৮.৮৩ ৭৫২১৫৩.৪৮. 

১৯ -�মাট স�দ ১৯৪৩৭৩৭.৩৯ ১৫৮০৪২৮.১৬ ১৪৫০৩৮৫.৭৭. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.১৮ ০.১৫ ০.১১. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -১৪৯.৯৩ ০.৭১ ০.৩৩. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ২৫৬.৯৮ ৩০০.৮১ ৪০৬.৩৪. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -২৩২৭.৮৪ ৩২৯৭৯৯.৪৯ ৪৭৯১৫৪.৪৮. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৩৩২১২৭.৩৩ -১৪৯৩৫৪.৯৯ ০. 

 ১৯৯  



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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২০০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ১২,৭৪১.৬৫  ০.০০  ১৭,৯২০.৯৬. 

২ �াংক ি�িত  ২৩০,২৭৩.৫৮  ৩৬৭,৪৪৭.৫৬  ২৩৭,৭৯৬.৩৩  ৪০৫,০২৯.১৪. 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০ -৫৬০.৬৪  ০.০০ -১৩২.৬৬. 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ২৩০,২৭৩.৫৮  ৩৭৯,৬২৮.৫৭  ২৩৭,৭৯৬.৩৩  ৪২২,৮১৭.৪৪. 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান) -২৬,৬০৪.৩৮ -৬৮,৮১২.৩৪ -৩৭,০৩৭.৩৬ -৫৪,৪৮০.৯৪. 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৪৪,৯৯৮.৬০  ৪৪,৫১৭.৪১  ৪৬,৫৩৭.৬৭  ৪৬,৩১৩.৪৭. 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২,৪২৮.০৫. 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩২৬.২০. 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৮,৪৭০.৮২. 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২৮,৯২৯.২১. 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১০,৩৮৯.০৫. 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২৪৮,৬৬৭.৮০  ৩৫৫,৩৩৩.৬৪  ২৪৭,২৯৬.৬৪  ৪৬৫,১৯৩.৩০. 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৬,৫৯৫.৫৮. 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪৬,৮৬১.৬১. 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২৭,৫৭৯.০৬. 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০,২৬০.৪৩. 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৯,৬১৮.২৮. 

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১১০,৯১৪.৯৬. 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২৪৮,৬৬৭.৮০  ৩৫৫,৩৩৩.৬৪  ২৪৭,২৯৬.৬৪  ৩৫৪,২৭৮.৩৪. 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩৬,৬৩৪.৮৮. 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২৬,০৯০.৩৭. 

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

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩১ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৫১,৫২২.৭৫. 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২৪৮,৬৬৭.৮০  ৩৫৫,৩৩৩.৬৪  ২৪৭,২৯৬.৬৪  ৪৬৮,৫২৬.৩৪. 

 ২০০  



 

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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২০০.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ১৩,১১৪.৩৮  ২০,১১৮.৭১  ২০,৬১৪.৩৮  ৪৬,৫৫১.১৪. 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৩২৫,৫৭০.৯৫  ৯৯,৩৪৪.৪৫  ৩৩৫,২৯৪.০৫  ১১,১৩৪.৯১. 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪,৮৭৯.১০. 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ৮০০.০০  ৮০০.০০  ৮০০.০০  ০.০০. 

৩৭ আয়কর �দান  ১০,০৩৬.২২  ৩,৭৯৬.৯০  ৬,১৫০.৮০  ২,৯৮২.১১. 

৩৮ সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ  ১,০০০.০০  ১,০০০.০০  ২,০০০.০০  ২১,১১০.১৬. 

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩৫৮.০১. 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,৮৮২.৩৪. 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৩৫০,৫২১.৫৫  ১২৫,০৬০.০৬  ৩৬৪,৮৫৯.২৩  ৮৮,৮৯৭.৭৭. 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১২,৭৪১.৬৫. 

৪৩ �াংক ি�িত -১০১,৮৫৩.৭৫  ২৩০,২৭৩.৫৮ -১১৭,৬৮২.৭৯  ৩৬৭,৪৪৭.৫৬. 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -৫৬০.৬৪. 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪) -১০১,৮৫৩.৭৫  ২৩০,২৭৩.৫৮ -১১৭,৬৮২.৭৯  ৩৭৯,৬২৮.৫৭. 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২৪৮,৬৬৭.৮০  ৩৫৫,৩৩৩.৬৪  ২৪৭,১৭৬.৪৪  ৪৬৮,৫২৬.৩৪. 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -৩৩২,১২৭.৩৩ -১৪৯,৩৫৪.৯৯ -৩৫৫,৪৭৯.১২ -৪৩,১৮৮.৮৭. 

 ২০১  



 

২০২ 

 

 



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ৪,০৮৩.৫৭  ২,১৭৯.৬১ ৩,৫৫৬.০৬  ৪,১৪৩.৪৬. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ৫,৭৫১.০০  ২,৯১৬.৯৬ ৫,৫১৩.৮০  ৫,৪০৩.৪৬. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ৮৫.০০  ৮৫.৮৭ ৮৫.০০  ১২.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৪,৫৬৬.৪৫  ৩,০৫০.৭৬ ৪,৩১৩.১৬  ৪,০৪৬.৫২. 

িব�য় কর ৫  ১০.৬০  ৩৪.৪২ ২৫.৫০  ৭০০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ১,৫৪৫.০০  ০.০০ ৫,৯৪৫.০০  ১,৪৪৫.০০. 

আয়কর ৭  ৭,৮৫২.৮৭  ৮,১৬৭.৯১ ২,৭১০.৮০  ১,৬৭০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ১,০০০.০০  ০.০০ ১,০০০.০০  ২,০০০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.৫০  ০.১০ ০.৫০  ০.৫০. 

লাইেস� িফ ১১  ৬৪৮.৯১  ৩৬৬.৬৪ ৭৬৫.৬৯  ৭৯৮.৬০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৪,৭০৫.৯০  ৩,৫১৮.২২ ৪,০০৪.২৭  ৩,১৭১.৪৪. 

�মাট ১৪  ৩০,২৪৯.৮০  ২০,৩২০.৪৯ ২৭,৯১৯.৭৮  ২৩,৩৯০.৯৮. 

 ২০৩  



 

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 �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 204.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

সামিয়ক 

১  ১,২৩৪,৬৫৮ কম �চারী (��ড ১-৫)  ১,০০৪  ৩৭৭  ৫০৩  ১,০০৪  ৩৮৩  ৫১৩  ১,০০৫  ৩৯৫  ২,৬৬৬.৫৫  ৩,৫৪৩.৭৮  ৬,২১০.৩৩. 

২  ৮৮৮,৬৯৯ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১,১৮৬  ৭৯৬  ১,০২৬  ১,১৮৬  ৮০০  ১,০৩১  ১,১৯০  ৮৩৬  ৩,৭০২.০২  ৫,৪১৬.০৩  ৯,১১৮.০৫. 

৩  ৬৪২,০৭৩ কম �চারী (��ড ১০)  ৬৮৬  ২৭৩  ৪৪১  ৬৮৬  ২৭৪  ৪৪১  ৭৭৮  ২৯৯  ১,১৩৭.৬৯  ১,৬৯৩.৮৫  ২,৮৩১.৫৪. 

৪  ৯২১,৮২৩ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২,৮৭৬  ১,৪৪৬  ১,৯৭০  ২,৮৭৬  ১,৪৫৭  ১,৯৮৫  ২,৯৭৩  ১,৫৩০  ৭,৫০৬.২৬  ১০,৬৫৩.৬
৬ 

 ১৮,১৫৯.৯২. 

৫  ৫১৭,৭২২ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩,৭৫৬  ১,৬৮৫  ২,৩৩৬  ৩,৭৫৬  ১,৭৩২  ২,৩৬৬  ৩,৬৫৯  ১,৬৯৫  ৪,৩৪৪.৯২  ৭,৭৪৯.০৭  ১২,০৯৩.৯৯. 

৬  ৫০০,২৩২ দ� �িমক  ৪,৫৭১  ৩,২১৩  ৪,০১২  ৪,৫৭১  ৩,৩০০  ৪,০৪২  ৪,৫৭১  ৩,৫৩৩  ৬,৯৩৩.১১  ১৩,১৩৬.১৯  ২০,০৬৯.৩০. 

৭  ৫৪০,৪৩৪ আধা-দ� �িমক  ৮৭৪  ২৪৮  ২৩৫  ৮৭৪  ৩১০  ২৫৩  ৮৭৪  ৩৮৬  ৪৬২.৫২  ৮০৭.৫০  ১,২৭০.০২. 

৮  ১৬৫,৫১৩ অদ� �িমক  ৫৬  ৪৪  ৩৯  ৫৬  ৪৪  ৩৯  ৫৬  ৫২  ৪৬.২৮  ১৮.২৭  ৬৪.৫৫. 

৯  ১৫৬,৫০০ অিনয়িমত �িমক  ০  ৭০  ৭০  ০  ৭০  ৭০  ০  ৯৪  ১০৯.৫৫  ০.০০  ১০৯.৫৫. 

১০  ৫০৫,৮৫৭ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৯,২৫৭  ৫,১৯০  ৬,৬২২  ৯,২৫৭  ৫,৩৮৬  ৬,৭০০  ৯,১৬০  ৫,৬৬৬  ১১,৭৮৬.৮৩  ২১,৭১১.০৩  ৩৩,৪৯৭.৮৬. 

১১  ৫৯৭,৬৩৭ �মাট (৪+৯+১০)  ১২,১৩৩  ৬,৭০৬  ৮,৬৬২  ১২,১৩৩  ৬,৯১৩  ৮,৭৫৫  ১২,১৩৩  ৭,২৯০  ১৯,৪০২.৬৪  ৩২,৩৬৪.৬
৯ 

 ৫১,৭৬৭.৩৩. 

 ২০৪  



 

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 �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 205.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

  ভাতািদ 

অ�েমািদত সামিয়ক 

 ২,৮৫৭.৪৮  ৩,৮৫১.৮৯  ৬,৭০৯.৩৭  ৩,২৯৪.৬২  ৪,৪৬৫.১৫  ৭,৭৫৯.৭৭ ১৩০৭৮৬৯  ১২৪১৫৬৩  ১৭৪২৩৮৫  ২,৭৯৩.৪০  ৪,০৮৯.০২  ৬,৮৮২.৪২

 ৩,৭৪৮.৫৬  ৫,৫৭৪.৭৬  ৯,৩২৩.৩২  ৪,২২০.৫৩  ৫,৯৬৮.৯৩  ১০,১৮৯.৪৬ ৯০৪২৯৯  ৯১১৪০১  ১১৬১২৮৫  ৩,৮৬০.২৪  ৫,৮৪৮.১০  ৯,৭০৮.৩৪

 ১,০৯৫.০৩  ১,৯৭৪.২৯  ৩,০৬৯.৩২  ১,৩৯৫.২৯  ২,১০১.৬৬  ৩,৪৯৬.৯৫ ৬৯৫৯৯১  ৫৩০৬৪৫  ৮২৯৩০৮  ৯০১.৮৪  ১,৫৭৭.৭৯  ২,৪৭৯.৬৩

 ৭,৭০১.০৭  ১১,৪০০.৯৪  ১৯,১০২.০১  ৮,৯১০.৪৪  ১২,৫৩৫.৭৪  ২১,৪৪৬.১৮ ৯৬২৩১৮  ৮৯২৮৪৭  ১২৪৬৪৩১  ৭,৫৫৫.৪৮  ১১,৫১৪.৯১  ১৯,০৭০.৩৯

 ৪,৩৬২.২৩  ৭,৭৬৯.১৯  ১২,১৩১.৪২  ৫,০৭০.৮৯  ১০,১৩৩.৬০  ১৫,২০৪.৪৯ ৫১২৭৪০  ৫৮৭৭২৭  ৬৪৫৫৮৩  ৩,৯৬৪.৮৮  ৬,৯৭৭.৭৫  ১০,৯৪২.৬৩

 ৬,৭৮৭.৪৭  ১৫,২৭২.৪৭  ২২,০৫৯.৯৪  ৭,৪৬১.২৬  ১৮,৬৭৮.০৭  ২৬,১৩৯.৩৩ ৫৪৫৭৬৮  ৬৬২৪২৬  ৬১৮০৬৮  ৭,৩৫৫.৮৬  ১৪,৪৮০.৫০  ২১,৮৩৬.৩৬

 ৫১২.৫৭  ৮৯৮.০৮  ১,৪১০.৬৫  ৯৩৫.৯৩  ১,৮৪৬.৭৯  ২,৭৮২.৭২ ৫৫৭৫৬৯  ৭১১৬৯৩  ৫৯৪৯৭২  ৭৭২.৮৪  ১,৫২৩.৭৫  ২,২৯৬.৫৯

 ৪৪.০৭  ২১.০৩  ৬৫.১০  ৮২.৯২  ২০.৬৮  ১০৩.৬০ ১৬৬৯২৩  ১৯৫৪৭২  ৮৩৬১৫  ৩৮.৩০  ৫.১৮  ৪৩.৪৮

 ১০৪.৩৩  ০.০০  ১০৪.৩৩  ৯০.০০  ০.০০  ৯০.০০ ১৪৯০৪৩  ৪৮৬৪৯  ৭৫২৬৬  ৭০.৭৫  ০.০০  ৭০.৭৫

 ১১,৭০৬.৩৪  ২৩,৯৬০.৭৭  ৩৫,৬৬৭.১১  ১৩,৫৫১.০০  ৩০,৬৭৯.১৪  ৪৪,২৩০.১৪ ৫৩২৩৪৫  ৬৩৩৯৪২  ৬১৯৮২১  ১২,১৩১.৮৮  ২২,৯৮৭.১৮  ৩৫,১১৯.০৬

 ১৯,৫১১.৭৪  ৩৫,৩৬১.৭১  ৫৪,৮৭৩.৪৫  ২২,৫৫১.৪৪  ৪৩,২১৪.৮৮  ৬৫,৭৬৬.৩২ ৬২৬৭৬৭  ৬৮৭৬৪৫  ৭৪৪৩১০  ১৯,৭৫৮.১১  ৩৪,৫০২.০৯  ৫৪,২৬০.২০

 ২০৫  



বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

প্রধান োর্ পালয়

তফমিল -ে (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

ভাড়া কেদে আয়:

1. ... মব মি আই মি ভবন …. ৯৭৫.৬৪       ৯৬৪.২৫       ৯৬৪.২৫      ৯৪৯.৫৫      

2. ... মব মি আই মি, িেন, ঢাো …. ৭১.২৩         ৪৬.৬৭        ৪৬.৬৭       ৪৩.১৮        

3. ... ৭৪, মেলকুশা বামিমজযে এলাো,ঢাো …. ৩৪.৩৪         ৩৪.৩৪        ৩৪.৩৪       ৩৪.২৪        

4. ... ১৪৮, িমতমিল, ঢাো …. ১২৭.০১        ৯০.০০         ৯০.০০       ৭১.৪৩        

5. ... অমিটমেয়াদিে ভাড়া …. ৪.৪৬           ৪.৪৬           ৬.৫০         ৪.০৫          

6. ... অন্যান্য ভবন …. ৫.১০           ৯.৯৭           ১০.০৫        ৯.৪৮          

কিাট (তফমিল-ে):- …. ১,২১৭.৭৮     ১,১৪৯.৬৯    ১,১৫১.৮১    ১,১১১.৯৩    

অন্যান্য আয়: তফমিল-খ (লক্ষ টাোয়)

1. ... েদলামন …. ০ ০ ০ ০

2. ... তামলোভু•মি মফ …. ১৫.০০ ১৫.০০ ২০.০০ ১২.৬২

3. ... কটন্ডাে ফেি, েযাটালগ ইতযামে মবক্রয় …. ২.০০ ২.০০ ১৮.০০ ০.০১

4. ... র্ানবাহদনে ভাড়া আোয় …. ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৮.৯৪

5. ... মবশ্রািাগাে/অমতমেশালা …. ০.৩০ ০.৩০ ০.৫০ ০.২০

6. ... * ব্যবিাময়ে মুনাফা/মিমভদিন্ট কেদে আয় …. ৮.০০ ৮.০০ ১২.০০ ৬.৯০

7. ... * জব এমিদেশন মফ …. ৩০.০০ ৪০.০০ ৬০.০০ ৫২.৩৮

8. ... টিআইমিআই এে প্রাপ্ত কলমভ …. ১৪৬৯.৯৭ ১০৭২.২৩ ২৭৮৯.২৪ ১৩৩৮.৬৫

9. ... মবমবধ (আিোমনকৃত িাদেে আয় িহ) …. ৫৩৯১৪৯.৩৮ ৬৩৮৪১০.০০ ৬৩৯৬৫৮.৭৫ ৬৬৬৬৭৩.৬২

কিাট (তফমিল-খ):- …. ৫৪০৬৮৪.৬৫ ৬৩৯৫৫৭.৫৩ ৬৪২৫৬৮.৪৯ ৬৬৮০৯৩.৩২

েিায়ন মশল্প প্রমতষ্ঠান ইনমিটিউট (টিআইিআই): (লক্ষ টাোয়)

1. ... টিআইমিআই এে কিাট আয় …. ২৫৫.০০       ২৪৯.৬৫       ২৫৭.৫০      ২২৪.৮৪      

2. ... টিআইমিআই এে  কিাট ব্যয় …. ১৭২৪.৯৭ ১৩২১.৮৮ ৩০৪৬.৭৪ ১৫৬৩.৪৯

... টিআইমিআই এে আয় অমতমেি ব্যয় (৮) …. ১,৪৬৯.৯৭     ১,০৭২.২৩    ২,৭৮৯.২৪   ১,৩৩৮.৬৫      

মববেিকোি নাং
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বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

প্রধান োর্ পালয়

তফমিল -গ

কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি ব্যয়: (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ৩৬৩১১০৩ ভবন …. ২০২.০০ ২০২.০০ ২১২.০০ ১২৪.৩২

2. ৩৬৩১১০৩ র্ানবাহন …. ৫৬.৫৮ ৫৩.৮৯ ৬০.০০ ৫১.৩১

3. ৩৬৩১১০৩ েমিউটাে ও িাংমিষ্ট িেঞ্জািামে …. ১০.০০ ১০.০০ ৩০.০০ ৭.৮০

4. ৩৬৩১১০৩ েদলামন কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি …. ২৪৪.০০ ২৪৩.০০ ২৫২.৩৫ ১১৮.২৪

5. অন্যান্য কিোিত (আিবাব্ত্রিহ) …. ৪.০০ ৮.০০ ১২.০০ ০.০০

6. ইদনাদভশন (আইমিটি) …. ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০

7. ৩৬৩১১০৩ প্রামধোে প্রাপ্ত েি পেতপাদেে গামড় েক্ষিাদবক্ষি …. ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৮.০০

কিাট (তফমিল-গ):- …. ৬০৬.৫৮ ৬০৬.৮৯ ৬০৬.৩৫ ৩০৯.৬৭

িিাজেল্যাি ব্যয়: তফমিল -ঘ (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ৩২৫২১০৯ মিমেৎিা ব্যয় …. ৩০.০০ ৩০.০০ ২৮.০০ ১৯.৭২

2. মুমজব বর্ প উৎর্া্ন ... ০.০০ ৫.৯৫ ০.০০ ০.০০

3. ৩২৫৬১০৬ ক্াশাে ্মেিছে …. ২২.০০ ২২.০০ ১৮.০০ ০.৫৭

4. ৩৭২১১০২ েল্যাি তহমবল …. ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০

5. ৩৭২১১০১ মশক্ষা বৃমি …. ৮.০০ ৮.০০ ১০.০০ ৬.৬৪

6. ৩২৫৭৩০১ িাাংস্কৃমতে ও মবদনােন …. ১০.০০ ১০.০০ ১১.০০ ৯.৮৫

7. ৩৭২১১০১ িাঁো ও অনুোন …. ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০

8. ৩৭২১১০৩ েি পেতপা/েি পিােীদেে মৃত্যযজমনত ক্ষমতপূ•েি …. ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ৮৪.৫৩

9. ৩৭২১১০২ িিমজে/িিব ্মেিালনা খেি …. ০.২৫ ০.২৫ ০.৬৬ ০.১৮

10. ৩৭২১১০২ মবমিআইমি েদলদজে ভত্যপেী …. ৪৫৭.৩৬ ৬১৮.৬৩ ৮১৭.৮৬ ৮১৫.৪৯

11. ৩৬৩১১০৩ প্যােলমজোল ল্যাব কটশমনমশয়াদনে িম্মানী…. ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ১.২০

কিাট  (তফমিল-ঘ):- …. ৫৮৯.১১ ৭৫৬.৩৩ ৯৪৭.০২ ৯৬৭.১৮

কোি নাং মববেি

কোি নাং মববেি
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প্রধান োর্ পালয়

তফমিল -ঙ (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

অন্যান্য ব্যয় :

1. ৩২৪১১০১ ভ্রিি ও র্াতায়াত …. ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.৪৪

2. ৩২৫৫১০৫ মুদ্রি ও িমনহামে …. ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৫২.৪১

3. ৩৮২১১০২ ভাড়া, েে ও খাজনা …. ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৬৮.০৮

4. ৩২১১১১৩ মবদ্যযৎ খেি …. ১০০.০০ ১০০.০০ ১৩০.০০ ৮৫.১১

5. ৩২৪৩১০২ গ্যাি খেি …. ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১.৯০

6. ৩২১১১১৫ ্ামন খেি …. ৬.০০ ৬.০০ ১২.০০ ৩.১১

7. ৩২১১১১৭ িাে, তাে,কটমলদফান, কটদলক্স ও ফযাক্স …. ৩২.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ ৩৪.৬০

8. ৩৬৩১১০৫ মবমভন্ন ক্রয় েমিটিে িেস্যদেে িম্মানী …. ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০

9. ৩২১১১২৫ মবজ্ঞা্ন ও প্রিাে …. ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৫২.০০ ৪৪.৩৩

10. ৩২১১১১০ আইন ও ক্শাজীমব খেি …. ২০.০০ ২০.০০ ৩৭.০০ ১৭.৯৮

11. ৩২২১১১০ মনেীক্ষা মফ …. ৪.০০ ৪.০০ ১২.০০ ২.৯০

12. ৩২৫৩১০৩ আনিােদেে কবতন ও ভাতামে …. ৫৫.০০ ৫৫.০০ ২৭০.০০ ২৭.২৯

13. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খেি …. ১৮.০০ ১৮.০০ ২২.০০ ১৯.৮৬

14. ৩২১১১০৬ মবশ্রািাগাে/অমতমেশালাে ব্যয় …. ০.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০

15. ... ্মেষ্কাে-্মেচ্ছন্নতা খেি …. ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১১.০৮

16. ... বৃক্ষ কো্ন ও বাগান ্মেির্ পা …. ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.১০

17. ... মবিা খেি …. ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৬.১৩

18. ... িাংবাে, িািময়েী ইতযামে মুদ্রি …. ৫.০০ ৫.০০ ৭.০০ ৩.৫৪

19. ৩২১১১২১ ভাড়াকৃত র্ানবাহদনে ব্যয় …. ১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ১৩০.০০ ১১৯.৮৬

20. ... ভবনিমূদহে মনো্িা িাংক্রান্ত র্ন্ত্র্ামত িাংেক্ষি ব্যয়…. ২.০০ ০.০০ ১২.০০ ০.০০

21. ৩২৫৭১০৩ গদবর্িা ও উৎ্ােনশীলতা ব্যয় …. ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ২.৬২

22. *মবজদনি প্রদিাশন িাংক্রান্ত খেি ও কিমিনাে মিদিাজয়াি…. ১০.০০ ৫.০০ ১০.০০ ০.৫৮

23. ... বামর্ পে মেদ্ পাট …. ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০০

24. ৩২৫৫১০২ িাংবাে,্মেক্রিা,পুমিো,েযাটালগ ইতযামে মুদ্রি …. ৩.০০ ৩.০০ ৫.০০ ১.৬৭

25. ... িদম্মলন ও মনব পািন িাংক্রান্ত ব্যয় …. ০.০০ ০.০০ ৪.০০ ০.০০

26. ... প্রমতষ্ঠাদনে বামর্ পে িাঁো …. ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.৫২

27. ... * িাংস্থাে আয়েে(অন কেন্ট ইনোি) …. ৩৭০.০০ ৩৬০.০০ ৪১০.০০ ৩৫০.০০

28. ৩২৫৫১০২ মবমিআইি’ে মলফদলট/ব্রমশয়াে …. ০.৫০ ০.৫০ ২.০০ ১.৬৭

29. ৩২২১১০৮ সুে ও ব্যাাংে িাজপ …. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

30. ... কিালাে প্যাদনল ব্যাটামে ক্রয় …. ৮.০০ ৮.০০ ৫.০০ ৬.৫০

31. ... অমি-মনব পা্ি িহড়া …. ৫.১২ ২.১০ ৪.৯৫ ০.০০

32. ... ক্শাজীমবদেে বামর্ পে কিম্বােমশ্ ব্যয় …. ০.০০ ০.০০ ১.২০ ১.৭০

33. ... েি পেতপা ও েি পিােীদেে ্মেিয়্ত্র ততমে …. ১.৮৬ ১.৫৭ ১.০০ ০.০০

34. ... িািমবন-্াত্র ক্রয়(ম্তল ও এিএি) …. ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

35. ... মনদয়াগ িাংক্রান্ত ব্যয় …. ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩৯০.৯৭

36. ৩২৩১২০১ েক্ষতা উন্নয়ন মনতীিালা ও শুদ্ধািাে …. ১.০০ ১.০০ ৩.০০ ০.০০

37. বামর্ পে েক্ষতা চুমি ও েি প্ মেেল্পনা …. ১৩.৯৯ ৬.৮৩ ০.০০ ০.০০

38. ৩২৫৫১০৫ মবমবধ ব্যয় …. ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.২২

39. ... কিাট(১+.....+৩৭):- …. ১৪১১.৪৭ ১৩৮৪.০০ ১৭৪১.১৫ ১২৯৭.১৭

40. ... ক্-অফকৃত োেখানাে ব্যয় …. ২২৬৩.৫২ ২৮৯০.৮০ ২০৬৩.৪৭ ১৩৬৬.৩১

41. ... আিোনীকৃত িাদেে ব্যয় …. ৫৩৯১০৯.৩৮ ৬৩৮৩৭০.০০ ৬৩৯৬১৮.৭৫ ৬৬৬৫৪০.২৫

42. ... িট্টগ্রাি শাখা অমফদিে আয় অমতিঃ ব্যয় …. -২.৪২ ১৪.০১ ৯৭.২৩ ৬৪.১৮

43. ... টিআইমিআই এে আয় অমতিঃ ব্যয় …. ১৪৬৯.৯৭ ১০৭২.২৩ ২৭৮৯.২৪ ১৩৩৮.৬৫

…. ৫৪৪২৫১.৯২ ৬৪৩৭৩১.০৪ ৬৪৬৩০৯.৮৪ ৬৭০৬০৬.৫৬িব পদিাট (৩৮+৩৯+৪০+৪১+৪৩)(তফমিল-ঙ):-

কোি নাং মববেি
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 

�ধান কায �ালয়

তফিসল -চ

 (ক) �ায়ী পিরচালন স�েদ িবিনেয়াগ: (ল� টাকায়)

�িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ... �িম ও �িম উ�য়ন …. ২০০.০০       ২০০.০০       ১৩০.০০      ৭৮.০০        

2. ৩২৫৮১০৬ িবিসআইিস আবািসক কেলািন উ�য়ন �য় ৩,৬৫২.৫০    ৫১৫.৫০       ৯৪২.৫০      ১০০.৫২      

3. ৩২৫৮১০৬ অিফস ভবন ও অ�া� কাঠােমা িনম �াণ …. ১৫,৫৫৫.২৬       ৪,৭০২.০৩        ১৩,৯৪৬.০০     ৩২.০২        

4. ১৩� বাফার �গাডাউন িনম �াণ …. -             -            -           -            

5. ৩৪� বাফার �গাডাউন িনম �াণ …. -             -            -           -            

6. ৫� সাইেলা িনম �াণ …. -             -            -           -            

7. ৩২৫৮১০৫ আসবাবপ� ও অ�া� উপকরণ …. ৪৬.৭৩         ৩১.৮০        ৬০.০০       ৪৩.৪৩        

8. ৩২৫৮১০২ অিফস ও অ�া� সর�ামািদ …. ৮৩১.৪৫       ৩৯০.৯৯       ১,১৩৬.০০   ৮০.৬৬       

9. ৩২৫৮১০৪ যানবাহন �য় …. -             -            ২১৩.০০      -            

10. চ��াম শাখা অিফেসর �ায়ী স�দ �য় …. ৬.৯০           ৬.০০          ৪৯.২৫        ১.০৩          

11. ৪১১২৩১৭ অ�া� (�প-অফ�ত কারখানা) …. ৭০.৭০          ১০.০০         ২৮১.০০      ১.৩৮          

12. ৩২৫৮১০১ অ�া� �ায়ী স�দ …. ১৩.৯৭         ৪২.৪৩         ৪.৭০          ০.৮৩         

13. ৩২৫৮১০১ এিডিব�� �ক�স�েহ িনজ� অথ �ায়েন �য় …. ৩,৫০০.০০    ৫০০.০০       -               ৫,৯৯৯.৯০       

�মাট (তফিসল-চ-১)◌ঃ- …. ২৩,৮৭৭.৫১   ৬,৩৯৮.৭৫   ১৬,৭৬২.৪৫     ৬,৩৩৭.৭৭       

(খ) অ�া� �ায়ী স�েদ িবিনেয়াগ:

1. ৩২৫৮১০১ �হ িনম �াণ, কার বা জীপ ও অ�া� ঋণ …. ৭০০০.০০ ৬৭০০.০০ ৬৭০০.০০ ৩০০০.০০

2. ৩২৫৮১০১ �মাটর সাইেকল/সাইেকল ঋণ …. ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩০০.০০

3. ... কারখানা উ�য়ন সং�া� কা��াবলী �য় …. ২১১৪.০০ ৮০০.০০ ১৯০১.৪৫ ১১৯.০০

4. ... িবিসআইিস কেলেজর ভবন স�সারণ/িনম �াণ …. ১৪৬৪.০০ ১৬৬.০০ ১৪৬১.৫০ ৮৭.৪৮

... �মাট (তফিসল-চ-২)◌ঃ- …. ১০৯৭৮.০০ ৮০৬৬.০০ ১০৪৬২.৯৫ ৩৫০৬.৪৮

... �মাট (তফিসল-চ(১+২)◌ঃ- …. ৩৪৮৫৫.৫১ ১৪৪৬৪.৭৫ ২৭২২৫.৪০ ৯৮৪৪.২৫

কেপ �ােরশন/সং�ার িনজ� অথ �ায়েন 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। 

�কাড নং িববরণ
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ইউমনটিমূহ

তফমিল-ছ

মিরািত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়: (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ৩২৫৮১৩৪ খুিো র্ন্ত্রাাংশ …. ৬,৯৪৬.০০        ৭,৩৫৫.০০        ৯,৮৯৯.০০       ৪,২৮০.৯৬       

2. ৩২৫৮১০৫ বামর্ পে ওভােদহামলাং …. ৫,৯১৭.৫০         ২,৮৪০.১৮        ৯,৬২৬.৫০      ২,২০৮.৭১       

3. অন্যান্য কিোিত …. ৪,৩২৫.০০         ৪,৬৩৬.০০       ৫,৮৪৫.০০       ১,৯৮২.৩৮       

কিাট (তফমছল-ছ): …. ১৭,১৮৮.৫০      ১৪,৮৩১.১৮      ২৫,৩৭০.৫০         ৮,৪৭২.০৫         

তফমিল-জ

অমিকাল ভাতা: (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ৩১১১৩২৭ প্রধান োর্ পালয় …. ১৭৫.০০        ১৭০.০০       ১৭০.০০      ১৫৭.৩৮      

2. ৩১১১৩২৭ ইউমনটিমূহ …. ৫,১৭৭.৮৭     ৫,১৩৭.৬২    ৬,১০০.০০       ৬,৪৩৯.৩৬      

কিাট (তফমছল-জ): ৫,৩৫২.৮৭       ৫,৩০৭.৬২       ৬,২৭০.০০           ৬,৫৯৬.৭৪           

তফমিল-ঝ

উৎপাদন পমরব্যবয়র মেস্তামরত মেেরণ: (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ্দোক্ষ কবতন ও িজুমে …. ১৫,০০৭.৮৮       ১৬,০৩১.১১       ১৯,৮৩৩.১৯    ১৮,০৫৫.৫১     

2. ৩২১১১০৯ েন্ট্রাক্ট কলবাে …. ২,৩৭০.৯৮        ২,৪৪৭.৯৮        ২,৭০৬.৮৫      ২,৪৮১.৭১        

3. অবিয় …. ৩৯,৭৮৪.৪৭       ৩৯,৩৪১.২৬      ৪০,৮০২.০০     ৪২,০৪৮.৩৬     

4. ৩৮২১১১৬ মবিা খেি …. ১,৮২৭.৮৯         ১,৮০৪.৫৮        ২,৭২৮.২৮       ১,৮৯২.৩৬       

5. ৩২১১১১৩ মবদ্যযৎ খেি …. ৩৯৭.৫০           ৩৭২.৫০           ৫৯৮.৫০         ৮০৪.৯১          

6. ৩২৫৮১০৮ কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি …. ১,০০৭.৭১          ১,০৩৯.৭৬        ১,১০০.০০       ৬১৪.৪৬          

7. ্দোক্ষ িালািাল …. ২,৪৭৫.৯০         ১,৬১৩.৮০        ৪,৫০৭.৪০       ২,২৪৯.০৮       

8. ভান্ডাে ও অন্যান্য িালািাল …. ১৪৮.২৫       ১৬৮.১০       ১৯৬.৮০     ১১৬.৮৫      

9. স্কুল/েদলজ খেি …. ৩৩.৫০        ৩২.৪০         ৪১.০০        ৯.৪৬          

10. ৩২১১১১৭ িাে, তাে ও কটমলদফান …. ১২.২৫         ১১.৭৫         ১৬.৩৫       ৯.৪৫          

11. ৩২৩১২০১ প্রমশক্ষি খেি …. ৬১.৩০         ৬০.৩০        ৯২.২০        ১৩.৯৭        

12. ৩২৫৭৩০২ মিমেৎিা খেি …. ৮৬.৭৫         ৮৬.৭০        ১১৪.৪০      ৮০.৭০        

13. ৩২৫৫১০২ মুদ্রন ও িমনহামে …. ৬৯.২০         ৬৬.৭০        ৮৯.২৫       ৬৪.২০        

14. ৩৮২১১০২ ভাড়া, েে ও খাজনা …. ৩৬৩.৫০      ৩৫৩.৫০      ৪০৬.৩০     ১৩৩.৪১      

15. ৩২৪১১০১ ভ্রিন ও র্াতায়াত …. ১০৫.৫০       ১০৪.৪৪        ১২০.৫০      ১০৩.০৯      

16. ৩২৫৬১০৬ ক্ার্াে-্মেচ্ছে …. ৪৪৪.০৬        ৪৫৬.২২       ৪৫৫.০৪      ৩০৫.১৩     

ব্যাবলন্স মি/মি (পরেতী পৃষ্ঠায় স্থানান্তর করা হবলা) : …. ৬৪,১৯৬.৬৪        ৬৩,৯৯১.১০        ৭৩,৮০৮.০৬                 ৬৮,৯৮২.৬৫         

অমিকাল ভাতা খরবের মক্ষবে মেমি-মেিান অনুিরন করত হবে।

কোি নাং মববেি

কোি নাং মববেি

কোি নাং মববেি
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বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

ইউমনটিমূহ

তফমিল-ি

েলিান (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

ব্যাবলন্স মে/মি (পূে বেতী পৃষ্ঠা হবত আনা হবলা) : …. ৬৪,১৯৬.৬৪       ৬৩,৯৯১.১০      ৭৩,৮০৮.০৬    ৬৮,৯৮২.৬৫    

18. ৩২৫৮১০১ র্ানবাহন ্মেিালন(জ্বালানী) েক্ষিাদবক্ষি …. ২৪০.৪৬       ২৩৫.৬৫      ২৭৭.৬০      ২৩৬.১৫      

19. প্রাকৃমতে গ্যাি …. ৮৮৬.৬০      ৮৮৬.৬০      ২২.০০        ৩৩.৫৭       

20. দ্যঘ পটনা ও মৃত্যযজমনত খেি …. ৯৩.০০         ১০৬.৮৫      ৮০.০০       ১১৬.৭৪      

21. ৩২৫৪১০৩ কেমন্টন/কেশন ভত্যপেী …. ২৭.৪৬         ২৭.৯৬         ৩৩.৬৯       ২৩.৪৯        

22. মবএিটিআই মফ …. ৭৮.০৪         ৭৮.০০         ১০৬.৯৪      ৬৮.৬৭       

23. ৩৭২১১০২ েল্যিমুখী খেি …. ১৩৪.৭২        ১৪০.৫৯       ১৪০.০০      ১২৩.৫৮      

24. ৩২১১১১৫ ্ামন খেি …. ১৫১.৬০       ১৫১.৮২       ১৬২.৫০      ২২৮.৯০      

25. িালািাল বহন খেি …. ১৫৫.৯৫       ১৪৯.৭৪       ২১৭.৩৪      ১৪২.০৩      

26. ব্যামগাং, িামোং ও ইনিােশন …. ৮৩৫.৫০       ৬৩৯.৫০      ৮৬৭.০০     ৫৬৩.১৪      

27. ৩২৫৩১০৩ মনো্িা িাংক্রান্ত খেি(আনিাে) …. ৬৯০.০০       ৬৯০.০০      ৮৪০.০০      ৫৫৪.০৭      

28. কেমজাং/িাটি খনন …. ১১.০০          ২১.০০         ২১.৫০        -           

29. মবদেশী মবদশর্জ্ঞ খেি …. ১,৫৬৫.০০    ১,৭২৫.০০    ৫,৭৩১.৭০   ৩,৩৪৪.২৩      

30. ল্যাবদেটমে কেমিেযালস্ …. ৪৬.২০         ৪৪.০০         ৬২.৫০       ২৮.৪৭        

31. ৪১১২৩০৫ অমি-মনব পা্ন খেি …. ৯০.১০         ৮৯.৬০        ২২৩.০০     ১১.৮৬        

32. ৩২১১১২৩ ভাড়াকৃত র্ানবাহদনে খেি …. ১৩৯.০০       ১৩৯.০০       ১৫০.০০      ৯২.৬৮       

33. ৩২১১১০২ প্রদিি মিমনাং …. ২৫১.০০       ১৯২.০০       ১৫৬.১৬      ৯১.০৪        

34. ৩২১১১২৫ মবজ্ঞা্ন ও প্রিাে …. ৯১.৫০         ৯১.৫০         ৯২.১৫        ৫৭.১৪        

35. ৩২২১১০২ লাইদিন্স নবায়ন মফ …. ৫৩.০০         ৫১.০০         ৭১.৩০        ২৬.২৪        

36. ততল ও গুড়/েিদ্নদিটমে মেদেি …. ১৮১.১৮        ১৭০.৯৩       ২১৭.০০      ১১০.২১       

37. ৩২৫৭২০৬ প্রাইজ এওয়াি প/অনামেয়াি …. ৮৬.১২         ৮৬.১২        ৭০.০০        ৭২.৫২        

38. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খেি …. ৪১.৪০          ৪১.৩০         ৪৩.০০       ২৫.১৪        

39. ৩৯১১১১১ অন্যান্য …. ১১.০১          ১১.০৫         ২১.২৫        ১.৯৬          

কিাট (তফমছল-ি): ৭০,০৫৬.৪৮        ৬৯,৭৬০.৩১       ৮৩,৪১৪.৬৯         ৭৪,৯৩৪.৪৮       

কোি নাং মববেি
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বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

ইউমনটিমূহ

তফমিল-ঞ

মেক্রয় ও মেতরণ পমরব্যয় (ইউমনটিমূহ): (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. কবতন ও ভাতামে …. ২,৩৬৯.৪২    ২,৫০৫.৫৩   ২,৭৫৩.০৬      ২,০৩৩.৬২      

2. ৩২১১১০৯ চুমি মভমিে শ্রমিদেে িজুমে …. ৩২৭.৯১       ৩৩১.৯১       ৪৩০.৭৫      ২৯২.৯০      

3. অবিয় …. ১,৩২০.৪০     ১,৩১৩.৯৩   ১,২১০.৯৯   ১,৩২৮.৮২   

4. ৩৮২১১১৬ মবিা খেি …. ৩৮.৩১         ৩৮.৪৩        ৮০.৫৩       ৮.৭০          

5. িালািাল বহন খেি …. ১১৬.০৫       ১১২.২৫       ১৫১.৮২      ১১৮.২৫      

6. ৩২৫৬১০৬ ক্ার্াে-্মেচ্ছে …. ৩৪.৬৫         ৩৫.৬০        ৩৪.৬৮       ২৭.১৯        

7. ৩২১১১২৫ মবজ্ঞা্ন ও প্রিাে …. ৪৫.০০         ৪৫.০০         ৪৪.০০        ৪২.৪০        

8. মবক্রয় উন্নয়ন খেি …. ১৫৪.৮০       ১৪৪.৩০       ১৩০.০০     ৮৬.৮৪       

9. ৩২৫৮১০৮ কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি …. ৫৩.৪১         ৫৩.০৩        ৫১.৭০        ৫০.২৪        

10. মিদ্া/মবক্রয় কেন্দ্র খেি …. ৪৫৫.৬০       ৫২৮.২১       ১,০০০.০০   ৬০৮.৩৫     

11. ৩২২১১১২ ্েীক্ষা/্মেেশ পন খেি …. ০.৭০           ০.৭০           ৬.২০         ০.০০

12. েপ্তামন খেি …. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

13. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খেি …. ১৪.১৫          ১৪.০৫         ১২.৯৫        ১৫.৭৫        

14. কিবা খেি …. ৩৫.৮৫         ৩৫.৮৫        ১৭.৩৫       ৩৩.২৬       

15. ৩২৩১২০১ প্রমশক্ষন খেি …. ৬.৯০           ৫.৮৫          ১২.৫০        ১.৮০          

16. ৩২৫৭৩০২ মিমেৎিা খেি …. ১৭.৭৫          ১৭.৭০         ২১.৮৫        ১৮.১৭        

17. ৩২৫৫১০২ মুদ্রন ও িমনহামে …. ৩৪.৭০         ৩৪.৭০         ৪১.৪০        ৩৫.৯৬       

18. ৩২৪১১০১ ভ্রিন ও র্াতায়াত …. ৪৮.৫০         ৪৮.০০         ৪৪.৩০        ৪৬.৬৯       

19. ৩২৫৮১০১ র্ানবাহন ্মেিালন(জ্বালামন) েক্ষিাদবক্ষি …. ৪২.৭৯          ৪২.৩৮        ৫০.৩২       ৪০.০৫        

20. ৩২১১১১৭ িাে, তাে ও কটমলদফান …. ৮.২৫           ৮.১৫           ৮.৪০         ১.৬২          

21. ৩৮২১১০২ ভাড়া, েে ও খাজনা …. ৮.৫০           ৮.৫০          ১০.৫০        ২.০৭          

22. বাফাে গুোদি িাে ্মেবহন …. ৬,০০০.০০    ৫,০০০.০০    ৬,০০২.০০       ১,৮৯১.৯৯   

23. কলামিাং আনদলামিাং খেি …. ৪৩৯.০০       ৪২২.০০       ৪৬৯.০০      ১১৫.৫৯      

24. দূঘ পটনা ও মৃত্যযজমনত ক্ষমতপূেি …. ১৭.৬০         ১৭.৬০         ১৮.১০        ২.৫০          

25. ৩২১১১১০ আইন ও ক্শাজীমব খেি …. ৬.০০           ৬.০০          ৫.৫০         ০.২৯          

26. ব্যামগাং, ষ্টযামোং ও ইনিােশন …. ২৬৪.৫০       ১১২.৫০       ২২২.৫০      ১০৮.৩০      

27. ৩৭২১১০২ মবদনােন/কখলাধুলা ও িাব …. ২৩.৫২         ২৩.৬২        ২৫.০০       ২৫.০৯        

28. িামোং মফ/মবএিটিআই মফ …. ৪৮.৭৫         ৪৮.৭৫         ৭০.০০        ২৩.৮৫       

29. ৩৯১১১১১ অন্যান্য …. ৮.৯০           ৬.৮৫          ১২.৬৯        ১.৫৯          

কিাট (তফমছল-ঞ): ১১,৯৪১.৯১       ১০,৯৬১.৩৯        ১২,৯৩৮.০৯         ৬,৯৬১.৮৮      
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ইউমনটিমূহ

প্রশািমনক পমরব্যয় (ইউমনটিমূহ): তফমিল-ট (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. কবতন ও ভাতামে …. ১৫,০৫৯.৮৬       ১৬,১৭৫.০৬      ১৯,৩৮৮.৩৮    ১৫,৪১২.৬৩     

2. ৩২১১১০৯ চুমি মভমিে শ্রমিে ও িজুমে …. ১,৯৪৬.৪৯         ২,১২২.৪৭         ২,৩১২.৪৬       ১,৫৭৬.৫৫       

3. ৩২২১১০৯ প্রধান োর্ পালদয়ে ব্যবস্থা্না খেি …. ১০,০৫৩.৬৮      ১০,৬৯৫.৭০      ১০,৮৮০.৬৪     ১০,৭৫০.৭৬     

4. টিআইমিআই ব্যবস্থা্না খেি …. ১,৪৬৯.৯৭         ১,০৭২.২৩        ২,৭৮৯.২৪       ১,৩৩৮.৬৫      

5. অবিয় …. ৩,৮৯৩.৭৩   ৩,৮৬২.২২   ৪,৫২৪.৬৮   ৩,১৫০.৭৬   

6. ৩৮২১১১৬ মবিা খেি …. ১৭৮.১২        ১৭৩.৭০       ১৯০.৯০      ৬৭.৩২       

7. ৩২১১১১৩ মবদ্যযৎ খেি …. ১৯০.৬৯       ২৭৮.৬১       ১৩৬.৮০     ২৮.৪৭        

8. ৩২৫৫১০২ মুদ্রন ও িমনহামে …. ১০১.০০        ৯৯.৫৫         ১৪১.৯৫      ১০৭.২১       

9. ৩২১১১১৭ িাে, তাে ও কটমলদফান …. ৫১.০৫         ৪৮.৩৫        ৪৭.৩০       ৩৯.৮৫       

10. এন্টােপ্রাইজ কবাি প িভাে খেি …. ১৮৫.৫০       ১৯৯.৪০       ২১০.০০      ২০২.১২      

11. ৩২৪১১০১ ভ্রিন ও র্াতায়াত খেি …. ২২৫.৮০       ২২৭.৫০       ২৫৮.৮৫     ২৩০.৮৯     

12. ৩৮২১১০২ ভাড়া, েে ও খাজনা …. ২৯৪.০০       ৪৩২.০৩      ৩৮৭.০৭     ২৬৩.৮০     

13. ৩২৫৭৩০২ মিমেৎিা খেি …. ৮২.০৫         ৮২.৫৫        ১০৮.৮৫     ৮০.১০        

14. ৩২৩১২০১ প্রমশক্ষি খেি …. ৬৩.৩০        ৬৩.৩০        ১২৩.০৫     ৪০.১৪        

15. ৩২৫৬১০৬ ক্ার্াে-্মেচ্ছে …. ১৮৩.৫৭       ১৮৫.৯৬      ১৯৫.৩৯     ১৮৩.৬৬     

16. ৩২৫৮১০৮ কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি …. ৫৬৯.৮৮       ৫৩৮.২৯      ৫৮৪.৮৬     ৫২৫.৮৭      

17. ৩২৫৮১০১ র্ানবাহন ্মেিালন(জ্বালামন)েক্ষিাদবক্ষি …. ৩৫০.২৩       ৩৪৭.৬১       ৪১১.০১       ৩৪৫.৮৫     

18. ৩২১১১২৩ ভাড়াকৃত র্ানবাহদনে খেি …. ২২৪.৫০       ২১৫.৭৫       ২৫৪.১০      ২১৮.৫৮      

19. ৩২২১১০১ মনেীক্ষা মফ …. ৩৪.৪০         ৩৪.৭০         ৫৫.৮০       ২০.৭০        

20. ৩২১১১১০ আইন ও ক্শাজীমব খেি …. ১২৪.০০        ১২৮.৭৪       ১৪৯.৫৫      ১৩৭.৪৯      

21. ৩২১১১২৫ মবজ্ঞা্ন ও প্রিাে …. ২৭৮.৮৬       ২৭৬.৫২       ২৬০.০০     ৩০৫.৪১      

22. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খেি …. ৯৯.৫০         ১০২.৫০       ১১৯.০০      ১০১.৪৭       

23. ৩২৫৩১০৩ মনো্িা িাংক্রান্ত খেি(আনিাে) …. ১,৫৩৭.০০    ১,৬০৭.০০    ২,৩৫০.৪০       ১,৪৯৫.৭০        

24. ৩২৫৪১০৩ কেমন্টন, কেশন ভর্তপেী …. ৪৩.৮২         ৪৪.১২         ৪৬.২৭        ৩৪.১১        

25. ৩৭২১১০২ েল্যানমুখী খেি …. ২৮৯.৮৩       ২৯২.৩৪       ৩০০.০০     ২৫৮.৮৮     

26. দূঘ পটনা ও মৃত্যযজমনত খেি …. ১১৪.০০        ১৪১.৩৮       ১০৩.০০     ১৪০.২৫      

27. ৩২৪৩১০২ প্রাকৃমতে গ্যাি …. ৩৮১.৪৬       ৪৩৩.৯৬      ৫১০.০০      ২৪১.৭৭       

28. স্কুল/েদলজ এে খেি …. ১৪২.৪৯        ১৪৩.৬২       ৯৩.০০       ৬৬.৬৫       

29. িামেপাং মফ/মবএিটিআই মফ …. ৭.০০           ৭.০০           ৮.০০         ৫.৫০          

30. ৩২১১১২৭ িাংবাে্ত্র ও িািময়েী …. ২০.৫০         ২০.০৫         ২৩.০৫       ২১.৪৫        

31. * অমতমে শালাে খেি …. ১০০.৬০       ১০২.১৫       ১১০.০০      ৯৯.৫১        

32. ৩২৫৭২০৬ প্রাইজ এওয়াি প/অনামেয়াি …. ১১৮.৫০       ১২২.৫০       ১৩৩.০০     ১১৭.১৭       

33. ৩২১১১০২ প্রদিি মিমনাং …. ৪২.৫৫         ৪২.৫০         ৪১.৩৫        ২০.৭৩        

34. ৩২৫৭৩০৪ িানদটশন ও গাদি পমনাং …. ২০.১৫         ১৯.৮০         ২৬.৫৮       ১০.৯৪        

35. ৪১১২৩০৫ অমি মনব পা্ন খেি …. ১৮.২৫         ২১.২৫         ২৩.২৫       ৩.৩০         

36. ৩৯১১১১১ অন্যান্য …. ১৫.১২          ১৪.৬৪         ২০.০০        ৬.২৬         

কিাট (তফমছল-ট): ৩৮,৫১১.৪৫         ৪০,৩৭৫.০৫        ৪৭,৩১৭.৭৮       ৩৭,৬৫০.৫০         

* মেস্ট হাউি িংরক্ষণ োেদ েরাদ্দকৃত অর্ ব খরবের মক্ষবে অেশ্যই মেমি-মেিান অনুিরন করবত হবে।

কোি নাং মববেি

213



বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

ইউমনটিমূহ

তফমিল-ঠ

িকল পমরব্যয় একবে (ইউমনট): (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. কবতন ও ভাতামে …. ৩২,৪৩৭.১৬       ৩৪,৭১১.৭০       ৪১,৯৭৪.৬৩     ৩৫,৫০১.৭৬     

2. ৩২১১১০৯ চুমি মভমিে শ্রমিে ও িজুমে …. ৪,৬৪৫.৩৮        ৪,৯০২.৩৬        ৫,৪৫০.০৬       ৪,৩৫১.১৬       

3. ৩২২১১০৯ প্রধান োর্ পালদয়ে ব্যবস্থা্না খেি …. ১০,৩১২.৪৯       ১১,০১৫.২৮       ১০,৮৮০.৬৪     ১০,৭৫০.৭৬     

4. টিআইমিআই ব্যবস্থা্না খেি …. ১,৪৬৯.৯৭         ১,০৭২.২৩        ২,৭৮৯.২৪       ১,৩৩৮.৬৫      

5. মিদ্া/মবক্রয় কেন্দ্র খেি …. ৪৯১.৪৫            ৫৬৪.০৬          ১,০১৭.৩৫       ৬৪১.৬১          

6. বাফাে গুোদি িাে ্মেবহন ও কলামিাং খেি…. ৬,৮৩৫.৫০        ৫,৬৩৯.৫০       ৬,৮৬৯.০০      ২,৪৫৫.১৩       

7. ভান্ডাে ও ্দোক্ষ িালািাল …. ২,৬২৪.১৫         ১,৭৮১.৯০         ৪,৭০৪.২০       ২,৩৬৫.৯৩      

8. অবিয় …. ৪৪,৯৯৮.৬০       ৪৪,৫১৭.৪১       ৪৬,৫৩৭.৬৭    ৪৬,৫২৭.৯৪     

9. ৩৮২১১১৬ মবিা খেি …. ২,০৪৪.৩২     ২,০১৬.৭১    ২,৯৯৯.৭১   ১,৯৬৮.৩৮  

10. ৩২১১১১৩ মবদ্যযৎ খেি …. ৫৮৮.১৯       ৬৫১.১১       ৭৩৫.৩০     ৮৩৩.৩৮    

11. ৩২৫৮১০৮ কিোিত ও েক্ষিাদবক্ষি …. ১,৬৩১.০০    ১,৬৩১.০৮    ১,৭৩৬.৫৬      ১,১৯০.৫৭    

12. স্কুল/েদলজ এে খেি …. ১৭৫.৯৯        ১৭৬.০২       ১৩৪.০০      ৭৬.১১        

13. ৩২১১১১৭ িাে, তাে ও কটমলদফান …. ৭১.৫৫         ৬৮.২৫        ৭২.০৫        ৫০.৯২        

14. ৩২৩১২০১ প্রমশক্ষি খেি …. ১৩১.৫০       ১২৯.৪৫       ২২৭.৭৫      ৫৫.৯১        

15. ৩২৫৭৩০২ মিমেৎিা খেি …. ১৮৬.৫৫       ১৮৬.৯৫      ২৪৫.১০      ১৭৮.৯৭      

16. ৩২৫৫১০২ মুদ্রন ও িমনহামে …. ২০৪.৯০       ২০০.৯৫       ২৭২.৬০      ২০৭.৩৭      

17. ৩৮২১১০২ ভাড়া, েে ও খাজনা …. ৬৬৬.০০      ৭৯৪.০৩       ৮০৩.৮৭     ৩৯৯.২৮     

18. ৩২৪১১০১ ভ্রিন ও র্াতায়াত খেি …. ৩৭৯.৮০       ৩৭৯.৯৪       ৪২৩.৬৫     ৩৮০.৫৭     

19. ৩২৫৬১০৬ ক্ার্াে-্মেচ্ছে …. ৬৬২.২৮       ৬৭৭.৭৮       ৬৮৫.১১      ৫১৫.৯৮      

20. ৩২৫৮১০১ র্ানবাহন ্মেিালন(জ্বালামন)েক্ষিাদবক্ষি …. ৬৩৩.৪৮      ৬২৫.৬৪      ৭৩৮.৯৩     ৬২২.০৫      

21. ৩২৪৩১০২ প্রাকৃমতে গ্যাি …. ১,২৬৮.০৬    ১,৩২০.৫৬    ৫৩২.০০     ২৭৫.৩৪      

22. দূঘ পটনা ও মৃত্যযজমনত খেি …. ২২৪.৬০       ২৬৫.৮৩      ২০১.১০      ২৫৯.৪৯      

23. ৩২৫৪১০৩ কেমন্টন, কেশন ভর্তপেী …. ৭১.২৮         ৭২.০৮         ৭৯.৯৬       ৫৭.৬০        

24. িামেপাং মফ/মবএিটিআই মফ …. ১৩৩.৭৯       ১৩৩.৭৫      ১৮৪.৯৪      ৯৮.০২        

25. ৩৭২১১০২ েল্যি খেি …. ৪৪৮.০৭        ৪৫৬.৫৫       ৪৬৫.০০     ৪০৭.৫৫      

26. িালািাল বহন খেি …. ৯৭৫.৫০       ৭৯৬.৪৯       ১,০৬০.৬৬      ৪৮৪.১৭      

27. ৩২৫৩১০৩ মনো্িা িাংক্রান্ত খেি(আনিাে) …. ২,২২৭.০০     ২,২৯৭.০০    ৩,১৯০.৪০   ২,০৪৯.৭৭    

28. ৩২১১১২৫ মবজ্ঞা্ন ও প্রিাে …. ৫৭৪.৬৬       ৫৬২.০২      ৫২৬.১৫      ৪৯১.৭৯      

29. ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন খেি …. ১৫৫.০৫       ১৫৭.৮৫       ১৭৪.৯৫      ১৪২.৩৬      

30. ৩২১১১২৩ ভাড়াকৃত র্ানবাহদনে খেি …. ৩৬৩.৫০      ৩৫৪.৭৫       ৪০৪.১০      ৩১১.২৬      

31. ৩২১১১০২ প্রদিি মিমনাং …. ২৯৩.৫৫       ২৩৪.৫০       ১৯৭.৫১      ১১১.৭৭       

32. লাইদিন্স নবায়ন মফ …. ৫৩.৭০         ৫১.৭০         ৭৭.৫০        ২৬.২৪        

33. ততল ও গুড়/েিদ্নদিটমে মেদেক্স …. ১৮১.১৮        ১৭০.৯৩       ২১৭.০০      ১১০.২১       

34. ৩২৫৭২০৬ প্রাইজ এওয়াি প/অনামেয়াি …. ২০৪.৬২       ২০৮.৬২      ২০৩.০০     ১৮৯.৬৯      

35. ৩৯১১১১১ অন্যান্য …. ২,৪০৮.৩৩    ২,৫৯৬.০৫    ৬,৮৫৮.৮৭      ৪,১১৯.০৭    

কিাট (তফমছল-ি+ঞ+ট)=ঠ: ১২০,৭৭৩.১৫     ১২১,৪২১.০৩     ১৪৩,৬৭০.৫৬     ১১৯,৫৪৬.৭৬    

কোি নাং মববেি
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বাাংলাদেশ কেমিেযাল ইন্ডামিজ েদ্ পাদেশন 

ইউমনটিমূহ

তফমিল-ি

স্থায়ী িম্পবদ মেমনবয়াে (ইউমনট): (লক্ষ টাোয়)

ক্রমিক বাদজট িাংদশামধত বাদজট অনুদিামেত বাদজট িািময়ে

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

1. ৪১১১৪ ভূমি ও ভূমি উন্নয়ন …. ৮৮৮.০০       ৭৮৫.০০       ৯৮৫.০০     ২৭.১৩        

2. ৪১১১৩১৭ ভবন ও অন্যান্য োঠাদিা মনি পাি …. ২৬,৭৫৪.১৭   ৫,৩৪৭.৪১    ২৩,৬৬৪.৬০    (১৭২.৮৬)     

3. ৪১১২৩১৬ িান্ট কিমশনােী ও র্ন্ত্র্ামত …. ২৯০,০৭০.১৭   ৮৬,০৫৪.৯৪    ৩০০,০০০.০০     ৯,৭৫৫.৫৪       

4. ৪১১২৩১০ আিবা্ত্র ও অমফি িেঞ্জািামে …. ৯৭১.৬৩       ৮৯৪.৫১       ৯৬০.৭৩     ৩৮৬.৭০     

5. ৪১১২১০১ র্ানবাহন …. ১,৭৬৬.৭০    ৭২২.১০       ২,৫৭৭.১০   ১৮৬.৮৬     

6. অন্যান্য অস্থায়ী িিে …. ২,৭৭৫.২৮     ৩,৪১০.৪৯    ৪,৫৮১.৬২   ৩৭৭.৭৬      

7. উ্-কিাট: ৩২৩,২২৫.৯৫    ৯৭,২১৪.৪৫       ৩৩২,৭৬৯.০৫     ১০,৫৬১.১৩     

8. ৭২১৫১০১ * গৃহ মনি পাি/কিাটেিাইদেল/িাইদেল ঋি …. ২,৩৪৫.০০         ২,১৩০.০০        ২,৫২৫.০০       ১,৬২৬.৫৪       

9. কিাট (তফমছল-ি): ৩২৫,৫৭০.৯৫     ৯৯,৩৪৪.৪৫      ৩৩৫,২৯৪.০৫  ১২,১৮৭.৬৭      

* কবপ বাবরশন/িংস্থার মনজস্ব অর্ বায়বন পমরোলনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িম্পদ মকংো প্রকবে মেমনবয়াবের মক্ষবে  িরকাবরর  

যর্াযর্ অনুবিাদন এেং মনয়ি-নীমত পালন িাবপবক্ষ িংমিষ্ট খাবত োবজবট েরাদ্দকৃত অর্ ব ব্যয় করা মযবত পাবর। 

কোি নাং মববেি
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(লক্ষ টাকায়)

   ম াট   (বৈ: 

মুদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য 

(টাকাাংশ)
ম াট বৈ: মুদ্রা টাকাাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

চল ান প্রকল্প

শাহজালাল ফার্ট িলাইজার 

প্রকল্প (এসএফপি) (২য় 

সাংশশাপিত) 

(০১/০১/২০১২ হশত 

৩১/১২/২০২০)

2. 224057400

ছাতক পসশ ন্ট মকাম্পাপন 

পল: এর উৎিাদন িদ্ধপত 

ওশয়ট প্রশসস মেশক ড্রাই 

প্রশসস এ রূিান্তরকরণ 

(সাংশশাপিত) 

(০১/০১/২০১৬ হশত 

৩১/১২/২০২১)

অনুশ াপদত 89010.72 (-) 14517.00 0.00 0.00

3. ২২৪১৪৭৮০০

সার সাংরক্ষণ ও পৈতরণ 

সুপৈিার জন্য মদশশর  

পৈপিন্ন মজলায় নতুন ১৩র্ট 

ৈাফার ম াডাউন পন িাণ 

(সাংশশাপিত) (০১/০১/২০১৭ 

হশত ৩১/১২/২০২১)

অনুশ াপদত 60216.01 (-) 5800.00 0.00 0.00

4. ২২৪২৮২০০০

ম াড়াশাল িলাশ ইউপরয়া 

ফার্ট িলাইজার প্রকল্প 

(পজপিইউএফপি) 

(০১/১০/২০১৮ হশত 

৩০/০৬/২০২২)

অনুশ াপদত 1046091.00 861672.00 218000.00 205000.00 0.00

5. 224278300

"সার সাংরক্ষণ ও পৈতরশণর 

সুপৈিাশে ি মদশশর পৈপিন্ন 

জায় ায় ৩৪র্ট ৈাফার গুদা  

পন িাণ" (০১/০৯/২০১৮ 

হশত ৩০/০৬/২০২১)

অনুশ াপদত 198303.96 (-) 6800.00 0.00 0.00

6. 224289300

অস্থায়ী পিপিশত রাসায়পনক 

দ্রব্য সাংরক্ষশণর জন্য গুদা  

পন িাণ" (০১/০৩/২০১৯ 

হশত ৩০/০৬/২০২১)

অনুশ াপদত 7941.51 (-) 3600.00 0.00 0.00

ম াট ১৯০০০৬০.৫৬ ১২৬০২৮০.০০ ২৪৯২৩২.০০ ২০৫০০০.০০ ০.০০

1. 224059500 অনুশ াপদত 498497.36 398608.00 515.00 0.00 0.00

ৈাাংলাশদশ মকপ কযাল ইন্ডাপিজ কশি িাশরশন

২০২০-২১ অে িৈছশরর ৈাপষ িক উন্নয়ন ক িসূপচ (পৈপনশয়া )

ক্রপ ক 

নম্বর

প্রকশল্পর মকাড প্রকশল্পর না  

(ৈাস্তৈায়নকাল )

অনুশ াদশনর 

ির্ িায়
ম াট প্রাক্কপলত ব্যয়

২০২০-২১ অে িৈছশরর ৈাপষ িক উন্নয়ন 

ক িসূপচশত ৈরাদ্দ

 ন্তব্য
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(লক্ষ টাকায়)

   ম াট   (বৈ: 

মুদ্রা)

প্রকল্প সাহায্য 

(টাকাাংশ)
ম াট বৈ: মুদ্রা টাকাাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

নতুন প্রকল্প

"ইউপরয়া 

ফর ালপডহাইড-৮৫(UF-

85) প্ল্যান্ট স্থািন" সম্ভাব্য 

ৈাস্তৈায়নকাল: 

০১/০৭/২০২০ হশত 

৩০/০৬/২০২২

2.

"ৈাাংলাশদশ গ্লাস ফযাক্টরী 

স্থািন" সম্ভাব্য 

ৈাস্তৈায়নকাল: 

০১/০৭/২০২০ হশত 

৩০/০৬/২০২৩

অনুশ াপদত 144626.27 (-) 0.00 0.00 0.00

3.

ঢাকা মলদার ক শপ্ল্ক্স এর 

স্থশল একর্ট নতুন মেপনাং 

ক শপ্ল্ক্স স্থািন। সম্ভাব্য 

ৈাস্তৈায়নকাল: 

০১/০৭/২০২০ হশত 

৩১/১২/২০২৫

অনুশ াপদত 211216.13 (-) 0.00 0.00 0.00

ম াট ৪২৮৪৯৩.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

1. অনুশ াপদত

ৈাাংলাশদশ মকপ কযাল ইন্ডাপিজ কশি িাশরশন

২০২০-২১ অে িৈছশরর ৈাপষ িক উন্নয়ন ক িসূপচ (পৈপনশয়া )

ক্রপ ক 

নম্বর

প্রকশল্পর মকাড প্রকশল্পর না  

(ৈাস্তৈায়নকাল )

অনুশ াদশনর 

ির্ িায়
ম াট প্রাক্কপলত ব্যয়

২০২০-২১ অে িৈছশরর ৈাপষ িক উন্নয়ন 

ক িসূপচশত ৈরাদ্দ

72651.46 (-)

 ন্তব্য

0.00 0.000.00
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 

দীঘ � �ময়াদী ঋন পিরেশাধ (�বদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায় পিরেশাধ)

(ল� টাকায়)

�িমক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক

নং ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

১ . �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�)
     (ক) আসল ১৩১১৪.৩৮ ২০১১৮.৭১ ২০৬১৪.৩৮ ২১২২০.৯৬
     (খ) �দ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০

২ . �বেদিশক ঋণ (বেকয়া )
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩ . সরকাির ঋন (পিরেশািধত� )
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৪ . সরকাির ঋন (বেকয়া )
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫ . �াংক ঋন (পিরেশািধত� )
(১) দীঘ � �ময়াদী :
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
(২) �� �ময়াদী :
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬ . �াংক ঋন (বেকয়া )
(১) দীঘ � �ময়াদী :
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
(২) �� �ময়াদী :
     (ক) আসল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
     (খ) �দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট:- ১৩৯১৪.৩৮ ২০৯১৮.৭১ ২১৪১৪.৩৮ ২১২২০.৯৬
(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন 
দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী

(ল� টাকায়)

�িমক বেকয়া বােজট সংেশািধত আদায়

নং ৩০/০৬/২০১৯ ২০২০-২১ ২০১৯-২০২০ ২০১৮-২০১৯

দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী ৮৯১৪১০.২৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০
১ .      (ক) আসল  ৪২৩৬৮.২৮ ৪০৩৫০.৭৫ ১১০৩৬.০০
২ .      (খ) �দ  ৪৬৬১৩.৭০ ৩৪৯৬৫.৯৫ ৭১.০০

�মাট: ৮৯১৪১০.২৪ ৮৮৯৮১.৯৮ ৭৫৩১৬.৭০ ১১১০৭.০০
(��জারী ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত �া� )

�কাড নং িববরণ

�কাড নং িববরণ
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