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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 

১. িমকা 

বাংলােদশ িশ  িত ান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ এর অধীেন ‘বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
(িবিসআইিস)’ পিরচািলত হয় ( রাতন ১৯৭২ সােলর রা পিতর আেদশ ন র ২৭)।     

২. পক  (Vision) 
দেশর খা  িনরাপ া িনি ত করার লে  সার উৎপাদেন য়ংস ণতা অজন এবং আমদািন িবক  রাসায়িনক  

উৎপাদন।   

৩. অিভল  (Mission) 
আমদািন িনভরতা াস কের দেশর খা  িনরাপ া িনি ত করার লে  সার উৎপাদেন য়ংস ণতা অজন এবং 

আমদািন িবক  রাসায়িনক  উৎপাদেনর িনিম  িবিসআইিস-এর কারখানাস েহ ালািন সা য়ী ও পিরেবশবা ব ি র 
বহার এবং আিথক ও ািত ািনক স মতা উ য়েনর মা েম উৎপাদনশীলতা ি ।     

৪. ধান কাযাবলী  

 ইএমিপ, আইইই, ইআইএ ও ইএমএস ল বহােরর মা েম পিরেবশ বা ব ও িনরাপদ িশে া য়ন;  

 খা  িনরাপ ার ােথ সার উৎপাদন, চািহদা অ যায়ী ঘাটিত রেণর লে  সার আমদািন এবং সকল ষক পযােয় সার 
সরবরাহ িনি তকরণ; 

 বাজার ি িতশীলতা র ায় রাসায়িনক প , িসেম , কাগজ, ািনটািরওয় ার, ইন েলটর ও ফায়ার ি  উৎপাদন এবং 
িবপণন; 

 েগাপেযাগী িশ েণর মা েম কািরগির ানিভি ক দ  জনশি  তির; 

 ন ন িশ  কারখানা াপন এবং সং ার িব মান রাতন কারখানাস েহ আ িনক ি  পা েরর জ  আথ-কািরগির 
স া তা সমী া পিরচালনা করা। সমী া িতেবদেনর পািরেশর িভি েত ন ন আ িনক ি র ক  হণ কের তা 
সরকাির অ েমাদেনর জ  ি য়াকরেণর ব া করা; 

 বােজট ণয়ন ও বােজট িনয় ণ, স েদর র া, িহসাব সংর ণ এবং আমদািন কায ম পিরচালনায় যথাযথ আিথক  
ব াপনা িনি তকরণ; 

 িশ নীিতর উে  রেণর লে  আ িনক ি র ন ন িশ  িত ান াপেনর মা েম কমসং ান জন; এবং 

 িবিসআইিস’র িনয় ণাধীন কারখানা েলােত য়ংস ন পরী াগাের িত িশফেট উৎপািদত পে র ণা ণ পরী া এবং     
যেথাপ  ািগং ও ািকং এর মা েম পে র মান র া ও সরবরােহর ব া করা।  

৫. কৗশলগত উে স হ 

 সারসহ অ া  পে র উৎপাদন ি  ও  উৎপািদত পে র িবপণন জারদারকরণ; 

 আিথক ও ািত ািনক স মতা ি ;  

 ব  কারখানা চা করণ, অলাভজনক কারখানােক লাভজককরণ এবং লাভজনক কারখানার নাফা ি র মা েম আিথক 
অব া সংহতকরণ; এবং 

 কারখানাস েহ ালািন সা য়ী ও পিরেবশবা ব ি  বহার বক এর আ িনকায়ন এবং বনায়ন ও কািভড – ১৯ 
মাকািবলায় উে াগ হণ।  
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৬. িবগত িতন বছের অজনস হ 

 জাতীয় অথৈনিতক উ য়ন কমকাে র এক  অ তম অ তম খাত িষ খােত উৎপাদনশীলতা ি র লে  দেশর সকল 
ষেকর চািহদা মাতােবক া ে  িনরবি ভােব ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১ অথবছের যথা েম 

২৫.৯৪, ২৫.৯৭ ও ২৪.৫০ ল  ম. টন  ইউিরয়া সার সরবরাহ করা হেয়েছ; 

 দেশ ইউিরয়া সােরর আমদািন িনভরতা াস ও ালািন সা েয়র লে  রাতন ঘাড়াশাল ও পলাশ সার কারখানার 
পিরবেত বািষক ৯,২৪,০০০ ম. টন উৎপাদন মতা স  ন ন এক  অত া িনক ইউিরয়া সার কারখানা “ ঘাড়াশাল 
পলাশ ইউিরয়া ফা লাইজার ক  (িজিপইউএফিপ)” এর বা বায়ন ২০১৮-২০১৯ অথবছের  হেয়েছ। িডএিপ-১ ও 
িডএিপ-২ া  ঘটনায় ব  থাকার পের িনজ  উে ােগ ২০১৯-২০ অথবছর থেক উৎপাদন  হেয়েছ; 

 সার সংর ণ মতা ি  ও ু িবতরণ িনি তকরেণর জ  দেশর িবিভ  জলায় ন ন ১৩  বাফার দাম ও ন ন 
৩৪  বাফার দাম াপন শীষক ক , উজালা াচ ফ া িরর জায়গায় “অ ায়ীিভি েত রাসায়িনক  সংর েণর 
জ  দাম িনমাণ” ক  এবং ছাতক িসেম  কা ািন িলিমেটড-এ “ওেয়ট েসস” এর পিরবেত ‘ াই েসস ক ’ 
এর বা বায়ন  হেয়েছ; এবংিবিসআইিস-এর িনজ  িশ ণ ক  আইিসআই- ক আ িনকায়ন কে র বা বায়ন 
কাজ ন ২০১৯-এ স  হেয়েছ। 

 এছাড়া ছাতক িসেম েকা ানী িলিমেটড, ছাতক, নামগ  (িসিসিসএল) এর পােশ িবধাজনক ােন িবিসআইিস ও 
Engineering Dimensions, KSA এর সােথ ন ন এক  Intigrated িসেম  ও ি ংকার ফ া ির াপেনর লে  
১৭-১০-২০১৮ তািরেখ সমেঝাতা ারক ও ২৯-০৬-২০২০ তািরেখ Joint Venture Agreement া িরত হেয়েছ। 

উ  Joint Venture Agreement এর আেলােক ২৮-০৬-২০২১ তািরেখ ািবত ৩২১.০০ িমিলয়ন ডলার 
িবিনেয়ােগ Soudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL) নােম এক  কা ািন 
ইেতামে  গ ত হেয়েছ যােত িবিসআইিস’র ৪০% িবিনেয়াগ থাকেব। 

 কা ািন  ইেতামে  ছাতেকর নামগে  তােদর কায ম  কেরেছ। কিপএম ও CMC, China এর সােথ ন ন 
পা  এ  পপার িমল াপেনর লে  ০২-০৪-২০১৯ তািরেখ সমেঝাতা  ারক া িরত হেয়েছ ও কেরানা পিরি র 

কারেণ CMC, China এর আেবদেনর ি েত সমেঝাতা ারক এর সময়সীমা ০২-১০-২০২১ তািরখ পয  ি  করা 
হেয়েছ।  

 
২০২১-২০২২ অথবছেরর স া  ধান অজনস হ 

 দেশর চািহদা মাতােবক ২৫.০০ ল  ম.টন ইউিরয়া সার ও ১.৮০ ল  ম.টন নন-ইউিরয়া সার সরবরাহ; 

 ঘাড়াশাল পলাশ ইউিরয়া ফা লাইজার কে র (িজিপইউএফিপ) ম ি ত ভৗত কাজ ৪৫% বা বায়ন করা; 

 ছাতক িসেম  কা ািন িলঃ এ ওেয়ট েসেসর পিরবেত াই েসস - এ পা র  শীষক কে র ম ি ত ভৗত কাজ 
৬০%বা বায়ন করা; 

 সার সংর ণ ও িবতরণ িবধার জ  দেশর িবিভ  জলায় ১৩ ( তর)  বাফার দাম িনমাণ শীষক কে র ম ি ত 
ভৗত কাজ ৯০% বা বায়ন করা; 

 সার সংর ণ ও িবতরণ িবধার জ  দেশর িবিভ  জায়গায় ৩৪ ( চৗি শ)  বাফার দাম িনমাণ শীষক কে র 
ম ি ত ভৗত কাজ ১০% বা বায়ন করা; এবং 

 অ ায়ী িভি েত “রাসায়িনক  সংর েণর জ  দাম িনমাণ” শীষক কে র ম ি ত ভৗত কাজ ৮০% বা বায়ন 
করা। 

 কণ লী পপার িমল  িলিমেটড ( কিপএমএল) া েণ তথা িবশাল চ ের িবিসআইিসর িনজ  অথায়েন অথবা 
দশী/িবেদশী উে া ার সােথ Joint Venture- এ া ারিভি ক (১) Integrated Paper Mill with Forestation 

(Pulp, Writing & Printing Paper, Offset Paper, Offset Card, Color Demai & Ledger Paper, Brown 
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Liner Paper, Media Paper, Art Paper, Corrugated Paper, Brown Paper etc.) (২) Soda Ash Plant (৩) 
Sodium Sulphate Plant (৪) Other Basic Chemical Plant (Caustic Soda, Chlorine, Hydrogen 
Peroxide, Bleaching Earth, Titanium Di-oxide, Hydrochloric Acid, Sulphuric Acid, Phosphoric 
Acid etc.) and (৫) Synthetic/ Polyester Fiber Plant াপেনর িনিম  পশাদার উপ  পরামশক িত ােনর 
মা েম কািরগির ও আিথক স া তা সমী া স াদেনর উে াগ হণ। 

 সং াধীন লনা িনউজি  িমল  ( কএনএম) া েণ “Integrated Pulp & Paper Mill/ Starch Factory/ API 
Complex” াপেনর িনিম  পশাদার উপ  পরামশক িত ােনর মা েম কািরগির ও আিথক স া তা সমী া 
স াদেনর উে াগ হণ। 
 

৭. সং ার Key Performance Indicators (KPI) 

 িজিডিপেত িশ  ( া ফ াকচািরং) খােতর অবদান; 

 িশ  উৎপাদন ি র হার ক. হৎ ও মাঝাির িশ , খ.  ও মাঝাির িশ ; এবং 

 রাসায়িনক সােরর অভ রীণ চািহদা রেণর হার (ইউিরয়া)। 

৮. সম া ও চ ােল স হ  
 অিধকাংশ কারখানার আ াল অিত া  হওয়া ও িনরবি ভােব াস না পাওয়ায় উৎপাদনশীলতা াস এবং আিথক 

সীমাব তা ও দ  জনবেলর অভােব ুভােব কারখানা পিরচালনায় সম া;  
 ইউিরয়া সােরর উৎপাদন খরচ অ যায়ী ভ িক াি , উৎপাদনশীলতা ি র মা েম লাকসান াস/লাভজনক করা; 

  িবিসআইিস-এর িনয় ণাধীন কারখানাস েহর আ িনকায়ন, িনধািরত চােপ ও পিরমােণ িনরবি ভােব া িতক াস 
াি , সারসহ অ া  পে র উৎপাদন ল মা া অজন ও অ া  পে র িবপণন এবং ষক পযােয় চািহদা মাতােবক 

ইউিরয়া সার সরবরাহ িনি তকরণ; এবং 

  জনবল িনেয়াগ ও দ  জনবল তির এবং ব  কারখানােক ন ন উে ােগ চা করণ।  

৯. ভিব ৎ পিরক না 

 জনবল িনেয়াগ ও দ  জনবল তির কের িবিসআইিস িনয়ি ত সকল কারখানায় উৎপাদনশীলতা ি , িসিসিস া েণ 
৮০-১২০ ম.টন কি ক সাডা উৎপাদনস  ােরা-অ ালকািল া সহ বিসক কিমক াল ও িপিভিস া  াপন, 
এসএফিসএল এর খািল জায়গায় ইউিরয়া ফরমালিডহাইড-৮৫ (ইউএফ-৮৫) াপন, ইউিজএসএফএল া েণ কে ইনার 
াস া  াপন, কিপএম া েণ ন ন আ িনক পপার িমল াপন, কএনএম া েণ ন ন কারখানা াপন; 

  এসিপ ও িডএিপ সার কারখানার উৎপাদন মতা ি করণ এবং িবআইএসএফএল অ  ানা েরর উে াগ হণ; 
এবং 

  িবিসআইিস-এর িনয় ণাধীন রা ায়  ব  ও অলাভজনক িত ান েলােক লাভজনক করার িনিম  দিশ/িবেদিশ 
িবিনেয়ােগ যৗথ অংশীদািরে  পিরচালনার াব পেল আ িনক ি র বহার এবং Product Diversification 
এর উে াগ হণ।  
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10. ক. সং ার 2022-২3 অথবছেরর া িলত, 20২1-২2 অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং 2020-২1 অথ     
বছেরর মাট আয় , মাট য়,  য় উ ৃ  আয় /(ঘাটিত) িন প:     

                                                 ধান কাযালয়                                                        (ল  টাকায়) 
িমক 

ন র 
িববরণ বােজট 

2022-২3 
সংেশািধত বােজট 

20২1-২2 
অ েমািদত বােজট 

20২1-২2 
সামিয়ক 

2020-২1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. মাট আয় ১২৭৭৬২৭.৩৭ ১২১০৮৬৫.৬২ ৪৯২৪৬৭.৮১ ৪০৩২১৯.৬৫ 
2. মাট য় ১২৭৭৬২৭.৩৭ ১২১০৮৬৫.৬২ ৪৯২৪৬৭.৮১ ৪০৩২১৯.৬৫ 
3.  য় উ ৃ  আয়/ (ঘাটিত) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

 
10.খ.  সং ার ইউিনট স েহর 2022-২3 অথবছেরর া িলত, 20২1-২2 অথবছেরর সংেশািধত ও অ েমািদত এবং 
2020-২1 অথ বছেরর মাট আয় , মাট য়,  িনট নাফা/(ঘাটিত) িন প:      

                                                         ইঊিনটস হ                                                   (ল  টাকায়) 
িম

ক 
ন র 

িববরণ বােজট 
2022-২3 

সংেশািধত বােজট 
20২1-২2 

অ েমািদত 
বােজট 20২1-২2 

সামিয়ক 
2020-২1 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1. মাট   আয় ৪৯৭৫৯৭.৭৬ ৩৭৭১৭২.৮৯ ৩৯০৬১৪.৮৩ ২৬১০০০.৩২ 
2. মাট   য় ৫২৯৬৩২.১২ ৪৩২৪১১.৫৪ ৪২৭৭৯০.৭১ ৩১৫০২৫.৬৬ 
3. িনট নাফা/ (ঘাটিত) -৩২০৩৪.৩৬ -৫৫২৩৮.৬৫ -৩৭১৭৫.৮৮ -৫৪০২৫.৩৪ 

 
 
 

১১.  ধান কাযালেয়র বােজট পযােলাচনা 

ক.  আয় ও য় 

বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন (িবিসআইিস)-এর ধান কাযালেয়র য়স হ ধানত অধীন  ইউিনটস েহর 
উপর লিভ ধায কের িমটােনা হয়। ধান কাযালেয়র বতন-ভাতািদ এবং অ া  য় িনবােহর লে  ২০২১-২২ অথবছেরর 
সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট ধায ত লিভর পিরমাণ যথা েম ৯৪.০৮ কা  ও ১০১.৫৭ কা  টাকা 

া  ভাড়া ও অ া  াি  (ভ িকসহ) মাট আয় হেব যথা েম ১২১০৮.৬৬ কা  ও ১২৭৭৬.২৭ কা  টাকা। ২০২০-২১ 
অথবছের লিভর পিরমাণ িছল ১০৩.২৯ কা  টাকা এবং ভাড়া ও অ া  াি সহ মাট আেয়র পিরমাণ িছল ৪০৩২.২০ কা  
টাকা। বতন ভাতািদ ও অ া  খােত য় িনবােহর পর ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত ও ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত 
বােজেট আয়- েয়র কান ঘাটিত বা উ ৃ  থাকেব না। ২০২০-২১ অথবছের আয়- েয়র কান ঘাটিত বা উ ৃ  িছল না। 

খ.  তহিবল বাহ  

কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম 
১৯৩০.০৭ কা  ও ২০৬০.০০ কা  টাকার তহিবল যাগােনর িবপরীেত সং ার পিরচালন ও ায়ী স ি েত িবিনেয়াগসহ সম-
পিরমাণ তহিবেলর বহােরর ফেল উ  সমেয় সং ার তহিবল বােহ কান ঘাটিত বা উ ৃ  থাকেব না মেম া লন করা হেয়েছ। 
২০২০-২১ অথবছের ৩০৮১.৩৫ কা  টাকার তহিবল যাগােনর িবপরীেত িবিনেয়াগ ও অ া  খােত তহিবল েয়ােগর পর সং ার 
তহিবল বােহ কান ঘাটিত বা উ ৃ  িছল না। 
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গ.  লধন কাঠােমা 

৩০ ন ২০২১ তািরেখ কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র মাট স েদর পিরমাণ িছল ১৮৩৩৮.৪৬ কা  টাকা। এ 
স েদর ৫৬% ঋণ এবং ৪৪% লধন ারা যাগান হেয়েছ। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত 
বােজেট মাট স েদর পিরমাণ ি  পেয় যথা েম ১৮৪৮১.০৩ কা  ও ১৮৭৫৩.৫৩ কা  টাকা হেব মেম িহসাব করা হেয়েছ।  

ঘ.  জনবল 

২০২১ - ২২  অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট ৮৩৯  অ েমািদত পেদর 
িবপরীেত সম-সং ক জনবল কমরত থাকেব মেম া লন করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছের কেপােরশেনর ধান কাযালেয়র 
জনবেলর সং া িছল ৫৯৬ জন। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট বতন ও ভাতািদ 
বাবদ েয়র া লন করা হেয়েছ যথা েম ৫২.৬১ কা  টাকা ও ৫৬.৯০ কা  টাকা।  ২০২০-২১ অথবছেরর বতন ও ভাতািদ 
খােত েয়র পিরমাণ িছল ৬৫.০৪ কা  টাকা।  

১২.  ইউিনটস েহর বােজট পযােলাচনা 

ক.  পিরচালন া   

২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ৩৫২৬.৬৮ কা  ও ৪৭৩৯.৮৮ 
কা  টাকা রাজ  আয় এবং যথা েম ৪১১২.৩৮ কা  ও ৫০৩৮.৯২ কা  টাকা রাজ  েয়র ল মা া ধায করা হেয়েছ। 

২০২০-২১ অথবছের ২৩৩৬.৫৫ কা  টাকা রাজ  আেয়র িবপরীেত মাট রাজ  েয়র পিরমাণ িছল ২৮১৬.১৯ কা  টাকা। 
২০২১ - ২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট যথা েম ৫৮৫.৬৯ ও ২৯৯.০৪ কা  টাকা 
পিরচালন লাকসান হেব মেম িহসাব করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছের সং ার পিরচালন লাকসােনর পিরমাণ িছল ৪৭৯.৬৫ কা  
টাকা।    

খ.  নাফা ও তহিবল বাহ 

২০২১ - ২২  অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট পিরচালন নাফা/( লাকসান) এর সােথ 
অ-পিরচালন আয় যাগ করার পর কর ব লাকসােনর পিরমাণ যথা েম ৫১১.৭৭ কা  ও ২৪০.৫৯ কা  টাকা হেব মেম িহসাব 
করা যাে । ২০২০-২১ অথবছেরর সং ার কর ব লাকসােনর পিরমান িছল ৪৭৭.০৮ কা  টাকা। ২০২১-২২ অথবছেরর 
সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট িনট লাকসান িহসাব করা হেয়েছ যথা েম ৫৫২.৩৯ কা  ও ৩২০.৩৪ 
কা  টাকা। ২০২০-২১ অথবছের সং ার  িনট লাসােনর পিরমাণ িছল ৫৪০.২৫ কা  টাকা ।   

গ.  লধন কাঠােমা 
৩০ ন ২০২১ এ সং ার মাট স েদর পিরমাণ িছল ১৩৩৮১.৯২ কা  টাকা। এ স েদর ৭৯% ঋণ ও ২১% লধন  

ারা যাগান হেয়েছ। সংেশািধত বােজট ও া লন বােজেটর িহসাব অ যায়ী ৩০’ ন ২০২২ ও ৩০’ ন ২০২৩ এ সং ার মাট 
স েদর পিরমাণ দ ড়ােব যথা েম ১৫০৭৯.৭৫ কা  ও ১৯২০৪.১১ কা  টাকা। উি িখত সমেয় ঋণ লধন অ পাত দ ড়ােব 
যথা েম ৮৫:১৫ ও ৯০:১০। 

 
ঘ.  রা ীয় কাষাগাের  েদয়  

কেপােরশন আমদািন , আমদািনর উপর িব য় কর, ভ াট, আয়কর, সরকাির ঋেণর দ, লভ াংশ ইত ািদ বাবদ অথ 
সরকাির কাষাগাের জমা দান কের থােক। ২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট সরকাির 
কাষাগাের যথা েম ২৮২.৩১ কা  ও ৩০৩.৬০ কা  টাকা জমা দােনর ল মা া ধায করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছের 

কেপােরশন উ  খােত ১৯০.৭৮ কা  টাকা সরকাির কাষাগাের জমা দান কেরিছল। ২০২০-২১ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-
২৩ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট সং া লভ াংশ বাবদ  ২০.০০ কা  টাকা কের দান করেব বেল আশা করা যাে ।   
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ঙ.  জনবল 
২০২১-২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত উভয় বােজেট ১০,৪৭৩  অ েমািদত পেদর 

িবপরীেত সং ার ত ািশত কম র সং া ৮,৩৮০ জেন দ ড়ােব মেম অ মান করা হেয়েছ। ২০২০-২১ অথবছের কেপােরশেনর মাট 
কম র সং া িছল  ৬,১৬৪ জন। ২০২১ - ২২ অথবছেরর সংেশািধত ও ২০২২-২৩ অথবছেরর া িলত বােজেট  মাট বতন  ও 
ভাতািদ বাবদ য় িহসাব করা হেয়েছ যথা েম ৪৯৯.৬২ কা  ও ৫২৪.২৭ কা  টাকা। ২০২০-২১ অথবছের বতন  ও ভাতািদ 
খােত মাট েয়র পিরমাণ িছল ৪৪৬.০৫ কা  টাকা।  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িত  খােত েয়র ে  আিথক িবিধ-িবধান যথাযথভােব অ সরণ করেত হেব। 



 

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

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত আয় ও �য়

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আয় 

১ ইউিনটস�হ হেত �লিভ সং�হ  ১০১৫৬.৭৩  ৯৪০৭.৭২  ১০২২৩.৫৫  ১০৩২৯.৪০. 

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  ০.০০. 

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  ৫০.০০  ৫০.০০  ৫০.০০  ৪৯.২৭. 

১০ �া� ভাড়া  ১১৯৪.৩০  ১১০১.৭৮  ১১২১.২১  ১০৮৫.৩১. 

১১ অ�া�  ১২৬৬২২৬.৩৪  ১২০০৩০৬.১২  ৪৮১০৭৩.০৫  ৩৯১৭৫৫.৬৭. 

১২ �মাট আয়  ১২৭৭৬২৭.৩৭  ১২১০৮৬৫.৬২  ৪৯২৪৬৭.৮১  ৪০৩২১৯.৬৫. 

�য় 

১৩ �বতন ও ভাতািদ  ৪৫৯৬.৭৭  ৪৩৭৯.২০  ৪৭৩২.৮২  ৪১৩২.২৫. 

১৪ কম �চারীেদর ভিব� তহিবল/�পনশন ফা�  ১০৯৩.২৩  ৮৮১.৬৫  ১০০৩.৭৬  ২৩৭১.৫৬. 

১৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ  ১১৫৫.৯২  ৮৫৫.৯৯  ৭৪৮.০০  ৪১১.৭৪. 

১৬ অবচয়  ৪২০.০০  ৪২০.০০  ৪২০.০০  ৩৭৮.৬৬. 

১৭ �িশ�ণ  ৭০.৭০  ৫০.৭৭  ১৫০.০০  ৫.৯১. 

১৮ িসএনিজ, �প�ল, অকেটন , �ি�েক� ও অ�া�  ১৩২.১৯  ১৩২.১৯  ১১০.০০  ৯২.৭৫. 

১৯ সমাজ ক�াণ �য়  ৯৪১.৩৪  ৯১৭.৭০  ৭২৪.০৪  ১১২৭.৫৬. 

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

২১ ভ��িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত� �দ  ৫০.০০  ৫০.০০  ৫০.০০  ৩৮.৬৬. 

২৩ অ�া�  ১২৬৯১৬৭.২২  ১২০৩১৭৮.১২  ৪৮৪৫২৯.১৯  ৩৯৪৬৬০.৫৬. 

২৪ �মাট �য়  ১২৭৭৬২৭.৩৭  ১২১০৮৬৫.৬২  ৪৯২৪৬৭.৮১  ৪০৩২১৯.৬৫. 

২৫ মাথািপ� �য় (�দ �তীত ) (টাকা)  ১৫২২৭৩৮২২.৪১  ১৪৪৩১৬৫২২.০৫  ৫৮৬৯১০৩৮.১৪  ৬৭৬৪৭৮১৭.১১. 

২৬ �হড অিফস ও ইউিনেটর �য় হার  ২৫২.৯৫  ২৯৪.০৪  ১২২.৯২  ১৪২.৬৮. 

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

 ১৭০  
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বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

২০২২-২৩ �া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

�ধান কায �ালয় 

(লাখ টাকায়) 

��ত অ�েমািদত 

তহিবেলর উৎস 

১ �ারি�ক  নগদ ও �াংক  ি�িত  ১৭৭,৯৩০.৩১ ১৭৭,৯৩০.৩১  ২২২,৮৭৩.৯০ ২২২,৮৭৩.৯০ . 

২ �য় উ�ৃ� আয়  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

৩ অবচয়  ৪২০.০০ ৪২০.০০  ৪২১.৩৯ ৪২০.০০ . 

৪ অ�া� (নগদ �তীত)  ৯,২৬৭.০০ ১৬,০০০.০০  ১৬,১২৩.০৫ ২০.০০ . 

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  ১,০৩০.০০ ১,০৩০.০০  ১,০২৭.৭৪ ২০০.০০ . 

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

১০ পাওনাদারসহ অ�া� চলিত দায় �ি�  ৪,৩৫৯.৯০ ১০,৬১৯.৯৩  ৬৭,৬৮৯.২৩ ১৭,৮৮৪.৩৫ . 

১১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

১২ �মাট তহিবল সং�হ  ১৯৩,০০৭.২১ ২০৬,০০০.২৪  ৩০৮,১৩৫.৩১ ২৪১,৩৯৮.২৫ . 

তহিবেলর �েয়াগ 

১৩ আয়কর  ৪০০.০০ ৪০০.০০  ৪০০.০০ ৩৭০.০০ . 

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  ৪,৯৭১.৯০ ১৫,৯৬৭.৯৩  ৬৬,৯৯৬.১২ ৬,৯৭৩.৩৫ . 

১৭ অ�া� �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৯,৭০৫.০০ ১১,৭০২.০০  ৬২,৮০৮.৮৮ ১১,১৮১.০০ . 

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  ১৭৭,৯৩০.৩১ ১৭৭,৯৩০.৩১  ১৭৭,৯৩০.৩১ ২২২,৮৭৩.৯০ . 

২১ অ�া�  ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ . 

২২ �মাট তহিবল �েয়াগ  ১৯৩,০০৭.২১ ২০৬,০০০.২৪  ৩০৮,১৩৫.৩১ ২৪১,৩৯৮.২৫ . 

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

 ১৭১  
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২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২৩ 
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�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৭২.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৪৩৪০২১.০৯ ৪৩৪০২১.০৯ ৪৩৪০২১.০৯. 

২ সংরি�ত তহিবল ৩৬৫২৬৩.৮৯ ৩৬৫২৬৩.৮৯ ৩৬৫২৬৩.৮৯. 

৩ ই��ই� ৭৯৯২৮৪.৯৮ ৭৯৯২৮৪.৯৮ ৭৯৯২৮৪.৯৮. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ১০০০৫১২.১১ ১০০০৫১২.১১ ১০০০৫১২.১১. 

৫ চলিত দায় ৭৫৫৫৫.৮২ ৪৮৩০৫.৮৯ ৩৪০৪৮.৯৯. 

৬ �মাট দায় ১০৭৬০৬৭.৯৩ ১০৪৮৮১৮.০০ ১০৩৪৫৬১.১০. 

৭ �মাট তহিবল ১৮৭৫৩৫২.৯১ ১৮৪৮১০২.৯৮ ১৮৩৩৮৪৬.০৮. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৫৭ : ৪৩ ৫৭ : ৪৩ ৫৬:৪৪. 

৯ চলিত অ�পাত ৫.১৪ : ১ ৮.০৪ : ১ ১১.৪১ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ২৪.৮৫ : ১ ৩৮.৩০ : ১ ১১.৪০ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ �বসা পিরচালনার �াবর স�ি� ৩৮২৫৪.৫৪ ২২২৮৬.৬১ ১৭৩১৪.৭১. 

১২ বাদ : �ম�ি�ত অবচয় ৭৩০৯.৩৫ ৬৮৮৯.৩৫ ৬৪৬৯.৩৫. 

১৩ নীট �াবর স�ি� ৩০৯৪৫.১৯ ১৫৩৯৭.২৬ ১০৮৪৫.৩৬. 

১৪ অ�া� �াবর স�ি� ১৪৫৬০৬০.৫১ ১৪৪৪৩৫৮.৫১ ১৪৩৪৬৫৩.৫১. 

১৫ চলিত স�দ ৩৮৮৩৪৭.২১ ৩৮৮৩৪৭.২১ ৩৮৮৩৪৭.২১. 

১৬ �মাট স�দ ১৮৭৫৩৫২.৯১ ১৮৪৮১০২.৯৮ ১৮৩৩৮৪৬.০৮. 

 ১৭২  



 

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 
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কম�র িববরণ 

�ধান কায �ালয় 

 173.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ১,৯৮১,৮৯৫ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৯৫  ১৩০  ৯৫  ৯৫  ১৩০  ৯৫  ৯৫  ১৩০  ৯৩৩.২৭  ৯৪৯.৫৩  ১,৮৮২.৮০. 

২  ৯৭৪,৬৮৫ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১২৪  ৮৭  ১২৪  ১২৪  ৮৭  ১২৪  ১২৪  ৮৭  ৫৫২.৭৮  ৬৫৫.৮৩  ১,২০৮.৬১. 

৩  ১,২২১,৭৬৯ কম �চারী (��ড ১০)  ৬৫  ৫৪  ৬৫  ৬৫  ৫৪  ৬৫  ৬৫  ৫৪  ৩৬৮.৫৭  ৪২৫.৫৮  ৭৯৪.১৫. 

৪  ১,৩৬৮,১৫৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২৮৪  ২৭১  ২৮৪  ২৮৪  ২৭১  ২৮৪  ২৮৪  ২৭১  ১,৮৫৪.৬২  ২,০৩০.৯৪  ৩,৮৮৫.৫৬. 

৫  ৩২৫,১২৪ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৫৫৫  ৩২৫  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩২৫  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩২৫  ৭৬১.৪৯  ১,০৪২.৯৫  ১,৮০৪.৪৪. 

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  ৩২৫,১২৪ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৫৫৫  ৩২৫  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩২৫  ৫৫৫  ৫৫৫  ৩২৫  ৭৬১.৪৯  ১,০৪২.৯৫  ১,৮০৪.৪৪. 

১১  ৬৭৮,১৮৮ �মাট (৪+৯+১০)  ৮৩৯  ৫৯৬  ৮৩৯  ৮৩৯  ৫৯৬  ৮৩৯  ৮৩৯  ৫৯৬  ২,৬১৬.১১  ৩,০৭৩.৮৯  ৫,৬৯০.০০. 

 ১৭৩  



 

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 
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 174.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ৮৮৮.৮৩  ৮৫৭.২১  ১,৭৪৬.০৪  ৯৪৪.২৯  ৯২৭.৮১  ১,৮৭২.১০ ১৮৩৭৯৩৭  ১৯৭০৬৩২  ১৮৭৩২১৫  ৮৪৬.৫০  ১,৫৮৮.৬৮  ২,৪৩৫.১৮

 ৫২৬.৪৬  ৫৪৮.৩৯  ১,০৭৪.৮৫  ৫৫৬.১০  ৫৯১.৯৯  ১,১৪৮.০৯ ৮৬৬৮১৫  ৯২৫৮৭৯  ১৫৩৪৩৩৩  ৫০১.৩৯  ৮৩৩.৪৮  ১,৩৩৪.৮৭

 ৩৫১.০২  ৩৮৬.৮৫  ৭৩৭.৮৭  ৩৭১.৮৪  ৪৪৯.৩৮  ৮২১.২২ ১১৩৫১৮৫  ১২৬৩৪১৫  ২০০১২৪১  ৩৩৪.৩০  ৭৪৬.৩৭  ১,০৮০.৬৭

 ১,৭৬৬.৩১  ১,৭৯২.৪৫  ৩,৫৫৮.৭৬  ১,৮৭২.২৩  ১,৯৬৯.১৮  ৩,৮৪১.৪১ ১২৫৩০৮৫  ১৩৫২৬০৯  ১৭৮৯৯৩৪  ১,৬৮২.১৯  ৩,১৬৮.৫৩  ৪,৮৫০.৭২

 ৭২৫.২২  ৯৭৬.৮৭  ১,৭০২.০৯  ৭৬২.৮৭  ১,১৩২.৩০  ১,৮৯৫.১৭ ৩০৬৬৮৩  ৩৪১৪৭২  ৫০৮৬৪৩  ৬৯০.৬৯  ৯৬২.৪০  ১,৬৫৩.০৯

 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

 ৭২৫.২২  ৯৭৬.৮৭  ১,৭০২.০৯  ৭৬২.৮৭  ১,১৩২.৩০  ১,৮৯৫.১৭ ৩০৬৬৮৩  ৩৪১৪৭২  ৫০৮৬৪৩  ৬৯০.৬৯  ৯৬২.৪০  ১,৬৫৩.০৯

 ২,৪৯১.৫৩  ২,৭৬৯.৩২  ৫,২৬০.৮৫  ২,৬৩৫.১০  ৩,১০১.৪৮  ৫,৭৩৬.৫৮ ৬২৭০৩৮  ৬৮৩৭৪০  ১০৯১২৪৩  ২,৩৭২.৮৮  ৪,১৩০.৯৩  ৬,৫০৩.৮১

 ১৭৪  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

ইউিরয়া 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৩৩৪৮৮১.৭২ ৩৩৪৮৮১.৭২ ৩১২২১৭.৫৪ ৩১২২১৭.০৪

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১৭০০০০০.০০ ১২৩০০০০.০০ ১৬০০০০০.০০ ১০৩৩৯১৩.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৩৩৪৮৮১.৭২ ৩৩৪৮৮১.৭২ ৩১২২১৭.৫৪ ৩৩৪৮৮১.৭২

�ম. টন . ৪ িব�য় ১৭০০০০০.০০ ১২৩০০০০.০০ ১৬০০০০০.০০ ১০১১২৪৮.৩২

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৪১২০৩.২৯ ৪১২০৩.২৯ ৪৩০৮৬.৯৭ ৪১৪৯৬.৯৬

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৪১২০৩.২৯ ৪১২০৩.২৯ ৪৩০৮৬.৯৭ ৪১২০৩.২৯

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ২৩৮০০০.০০ ১৭২২০০.০০ ২২৪০০০.০০ ১৪৩৯৩৮.২৬

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪২৩৩.৭২

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৮৯৭০৬.১৬ ৬৯৭৩১.৩৬ ৮২৮০৮.৩৫ ৫০৫৪০.২১

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৫২৭৬.৮৩ ৫৬৬৯.২২ ৫১৭৫.৫২ ৪৮৮৮.২৫

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১১২১৯.৭৪ ১০৫৮৭.৬১ ১১৯২৪.০১ ১০৫৭৬.০৪

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৪১৩২১.৩৮ ৩২২১৯.৪৪ ৪৪৭০৫.২৮ ২৭৬৬৫.৭৯

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ২৪৩০.৬৭ ২৬১৯.৪৭ ২৭৯৪.০৮ ২৬৭৫.৮৩

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৮৭১৭.৩৭ ১৬৯২৪.৬২ ২০১০৩.০০ ৪৯৭৮.১০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৪৭১১৬.৭৭ ৪৫৫৬৭.৭৬ ৫০৯১৯.৫৭ ৫২৬২২.৪৩

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৬৮৮৮.০০ -৬৭৯০.২০ -৩৪৪৮.৫০ -৩৪৬০.৮৪

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ২০১১৯৩.৪২ ১৬৮২৪০.৫৯ ২০৭০১১.৭১ ১৪৩৪৫৯.৫৭

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ১১৮৩৪.৯১ ১৩৬৭৮.১০ ১২৯৩৮.২৩ ১৩৮৭৫.৪০

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯৩.৬৭

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ১৫৩৩৮.৯৬ ১৩৫০৩.১৪ ১৩৮৭৪.৮৪ ১০২০৯.৬১

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৩৭৩৩৭.২১ ৩৫৪৩২.০৬ ২৭২১১.০৫ ২৪৯৩০.৯০

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২৬০.০০ ২৪০.০০ ২৬০.৫০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ২৫৪১২৯.৫৯ ২১৭৪১৫.৭৯ ২৪৮৩৫৮.১০ ১৭৮৮৯৩.৭৫

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১৪৯৪৮.৮০ ১৭৬৭৬.০৮ ১৫৫২২.৩৮ ১৭৬৯০.৩৯

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১৬১২৯.৫৯ -৪৫২১৫.৭৯ -২৪৩৫৮.১০ -৩৪৯৫৫.৪৯

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -৯৪৮.৮০ -৩৬৭৬.০৮ -১৫২২.৩৮ -৩৪৫৬.৬৭

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ১৬০৫০.৫৯ ১৬৭৬১.১৫ ১৭৮৩৫.১১ ১১৯৫৯.১১

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ১০১১.৬২ ৩৫০.৪৬ ৬৪৮.৪৭ ৬৯৫.৯৭

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১০৯০.৬২ -২৮৮০৫.১০ -৭১৭১.৪৬ -২৩৬৯২.৩৫

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১৪৯৯৫.৫৪ ১৫০০০.৫৪ ১৭৮৯১.৫৮ ১৭৫৬৫.৯৫

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১৬০৮৬.১৬ -৪৩৮০৫.৬৪ -২৫০৬৩.০৪ -৪১২৫৮.৩০

লাখ টাকা . ৩২ কর ৬৮৮৩.৪০ ২৮৩৪.৭৬ ৫৫০৯.২৩ ৪৬৮৩.৩০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -২২৯৬৯.৫৬ -৪৬৬৪০.৪০ -৩০৫৭২.২৭ -৪৫৯৪১.৬০

 ১৭৫  
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২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�.এস.িপ 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৪৫৫৯.৩৩ ৪৫৫৯.৩৩ ৮৮৪৮.৯৮ ৮৮৪৮.৯৮

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১০০০০০.০০ ৮৫০০০.০০ ১১০০০০.০০ ৯১৮৭০.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৪৫৫৯.৩৩ ৪৫৫৯.৩৩ ৮৮৪৮.৯৮ ৪৫৫৯.৩৩

�ম. টন . ৪ িব�য় ১০০০০০.০০ ৮৫০০০.০০ ১১০০০০.০০ ৯৬১৫৯.৬৫

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৯১৪.২০ ১৪৬০.৭৬ ২১২৫.৬০ ২৭৩৭.৬১

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৯১৪.২০ ৯১৪.২০ ১৭৭২.৪৯ ১৪৬০.৭৬

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৬৬৫৯৮.০৫ ৬০৫৭৭.১৫ ৪৬৯৫৭.০৩ ৩৯৭৪০.৭৬

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ৬৬৫৯৮.০৫ ৭১২৬৭.২৪ ৪২৬৮৮.২১ ৪১৩২৭.৯০

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৪৫৭০২.৯৪ ৩৯৮৩০.৫৯ ২৯৭০৫.৬৪ ২২৫৬৬.৪১

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৪৫৭০২.৯৪ ৪৬৮৫৯.৫২ ২৭০০৫.১৩ ২৪৫৬৩.৪২

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ২৩০৫.৭৬ ২২০১.৯৪ ২২৬৫.৯১ ২৪২৩.১৪

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ১৬৪৫.২৬ ১৩৮৭.৮৩ ১৬৩৩.০৭ ১৫৪৫.৮৯

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ১৬৪৫.২৬ ১৬৩২.৭৪ ১৪৮৪.৬১ ১৬৮২.৬৯

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২০০০.০০ ১৭০০.০০ ২১০০.০০ ১৩৪৬.৬৩

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৩৪৮৪.৩৮ ৩২৫৩.৩৯ ৩৩৪৬.৯৫ ২৪২৩.৮১

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

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৫৫১৩৮.৩৪ ৪৮৪৯০.৮০ ৩৯০৫১.৫৭ ৩০৪২২.৯৩

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ৫৫১৩৮.৩৪ ৫৭০৪৮.০০ ৩৫৫০১.৪৩ ৩৩১১৫.২০

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ৫৪৬.৫৬ ৩৫৩.১১ ১২৭৬.৮৫

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৩৯১৭.০৫ ৩৯০৪.৫২ ২৮৮.৯৬ ২০৩.১২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৫২৯৮.১৬ ৫০৮৫.৫৯ ৫১৪৭.২৭ ৪৫৪২.০২

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ৬০০.০০ ৪০০.০০ ১৫.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৬৪৯৫৩.৫৫ ৫৮৪২৭.৪৭ ৪৪৮৫৫.৯১ ৩৬৪৪৪.৯২

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ৬৪৯৫৩.৫৫ ৬৮৭৩৮.২০ ৪০৭৭৮.১০ ৩৭৯০০.৪৩

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ১৬৪৪.৫০ ২১৪৯.৬৮ ২১০১.১২ ৩২৯৫.৮৪

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ১৬৪৪.৫০ ২৫২৯.০৪ ১৯১০.১১ ৩৪২৭.৪৭

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ১৯৮৫.২৪ ১৯৮৫.২৪ ১৪০৮.৬২ ২৪০০.২২

লাখ টাকা . ২৮ ��িমক �নাফা তহিবেল �দয় ১৭০.৯৪ ১৯৫.০০ ১৬৬.৩৭ ২৬৯.৬৯

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ৩৪৫৮.৮০ ৩৯৩৯.৯২ ৩৩৪৩.৩৭ ৫৪২৬.৩৭

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৪০.০০ ৪০.০০ ১৬.০০ ৩২.৫৪

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ৩৪১৮.৮০ ৩৮৯৯.৯২ ৩৩২৭.৩৭ ৫৩৯৩.৮৩

লাখ টাকা . ৩২ কর ১০২৫.৬৪ ১১৬৯.৯৮ ১১৬৪.৫৮ ১৬১৮.১৫

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) ২৩৯৩.১৬ ২৭২৯.৯৪ ২১৬২.৭৯ ৩৭৭৫.৬৮

 ১৭৬  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িড.এ.িপ.এফ.িস 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৩১০২৮.৫০ ৩১০২৮.৫০ ২৮৯০.৮০ ২৮৯০.৮০

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১৫০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১৫০০০০.০০ ১০২১১৫.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৩১০২৮.৫০ ৩১০২৮.৫০ ২৮৯০.৮০ ৩১০২৮.৫০

�ম. টন . ৪ িব�য় ১৫০০০০.০০ ১০০০০০.০০ ১৫০০০০.০০ ৭৩৯৭৭.৩০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৪০৪.৭১ ৪০৪.৭১ ৪০৪.৭১ ৪০৪.৭১

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৪০৪.৭১ ৪০৪.৭১ ৪০৪.৭১ ৪৩৪৩.৯৯

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ১৫৩২৮৮.৫৩ ১০৬৮৩১.২০ ৭৪৬৯৩.৯৫ ৪২৮৬৫.৫৪

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ১০২১৯২.৩৫ ১০৬৮৩১.২০ ৪৯৭৯৫.৯৭ ৫৭৯৪৪.১৮

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ১৩৬৯২৩.৭৫ ৯১৩৯৭.১৯ ৬১৯৬০.৭১ ৩৭৪২৫.২০

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৯১২৮২.৫০ ৯১৩৯৭.১৯ ৪১৩০৭.১৪ ৩৬৬৫০.০৫

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১৪৩৭.০৪ ১৫০৮.৫৬ ১৩২৬.০২ ১০৬৪.২৯

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ২৪১২.৭৯ ১৬৪৫.১৮ ২৪১২.৭৯ ১৩৫৭.৬৭

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ১৬০৮.৫৩ ১৬৪৫.১৮ ১৬০৮.৫৩ ১৩২৯.৫৫

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১১৭০.০০ ১১৭০.০০ ১০৬৫.০০ ৮৩৫.৩৭

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৭৮৯১.২২ ৭৯৭৮.০২ ৭৫৬৮.৮১ ৭১৭৬.৩৬

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

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১৪৯৮৩৪.৮০ ১০৩৬৯৮.৯৫ ৭৪৩৩৩.৩৩ ৪৭৮৫৮.৮৯

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ৯৯৮৮৯.৮৭ ১০৩৬৯৮.৯৫ ৪৯৫৫৫.৫৫ ৪৬৮৬৭.৬৪

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ -৩৯৩৯.২৮

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৪১৪৯.০০ ৪১০৯.২০ ৩৪১.৬৫ ২৭৮.৯২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৩৬৬৪.৬৬ ৩৫৭৫.১৪ ৩৪৫৫.৫৪ ৩১৪১.৩৫

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ১০.০০ ১০.০০ ৪.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১৫৭৬৫৮.৪৬ ১১১৩৯৩.২৯ ৭৮১৩৪.৫২ ৪৭৩৩৯.৮৮

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১০৫১০৫.৬৪ ১১১৩৯৩.২৯ ৫২০৮৯.৬৮ ৬৩৯৯২.৪৪

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -৪৩৬৯.৯৩ -৪৫৬২.০৯ -৩৪৪০.৫৭ -৪৪৭৪.৩৪

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -২৯১৩.২৯ -৪৫৬২.০৯ -২২৯৩.৭১ -৬০৪৮.২৬

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ৪৫১২.০০ ৪৬৯৯.৬৭ ৩৯৯৮.২৭ ৪৭১৭.৯৫

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

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) ১৪২.০৭ ১৩৭.৫৮ ৫৫৭.৭০ ২৪৩.৬১

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১৪২.০৭ ১৩৭.৫৮ ৫৫৭.৭০ ২৪৩.৬১

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
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��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�পপার 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৪৪৯৬.০০ ৪৪৯৬.০০ ৩১৭৪.০০ ১৪৯১.০০

�ম. টন . ২ উৎপাদন ১০০০০.০০ ৮০০০.০০ ১২০০০.০০ ৬৬৫৭.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৪৪৯৬.০০ ৪৪৯৬.০০ ৩১৭৪.০০ ৪৪৯৬.০০

�ম. টন . ৪ িব�য় ১০০০০.০০ ৮০০০.০০ ১২০০০.০০ ৩৬৫২.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৫০০২.৩৮ ৫১৭৯.২৬ ২৪৬৬.৭১ ২৬৯৬.৫৭

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৪৯৫৭.১২ ৫০০২.৩৮ ২৪৬৭.৯৫ ৫১৭৯.২৬

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ৯৭৬৫.৬৩ ৭৫৭৫.২০ ১২০৭২.২৮ ৩৩০৩.৪৬

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ৯৭৬৫৬.৩০ ৯৪৬৯০.০০ ১০০৬০২.৩৩ ৯০৪৫৬.১৯

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ৫৬৬৪.১১ ৪৫৭৮.৬৫ ৫৯১৮.২৫ ৪১১১.০৮

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ৫৬৬৪১.১০ ৫৭২৩৩.১৩ ৪৯৩১৮.৭৫ ৬১৭৫৫.৭৫

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ১০৯৪.৩৮ ১০৩৯.৪৬ ১১২৩.২৪ ১১২৮.৬৬

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ২৭৩৯.৬১ ২৫২১.৪৩ ২৯৩৭.৯২ ২৮০১.৯৭

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ২৭৩৯৬.১০ ৩১৫১৭.৮৮ ২৪৪৮২.৬৭ ৪২০৯০.৫৮

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ৬৫০.০০ ৪৩৫.০০ ৬০০.০০ ৪০৫.০০

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ২১২৮.৫৩ ১৬৬০.৩১ ১৭৭৪.৩৪ ১২৯৫.৮৩

লাখ টাকা . ১৬ �ি�য়াধীন প� �ি�/(�াস) -২২১.৭৮ -২১৭.৪৮ -২৯১.৭৮ -৪৪৮.৬২

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ১২০৫৪.৯২ ১০০১৭.৩৭ ১২০৬১.৯৭ ৯২৭০.৮৫

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ১২০৫৪৯.২০ ১২৫২১৭.১৩ ১০০৫১৬.৪২ ১৩৯২৬৪.৬৮

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ৪৫.২৬ ১৭৬.৮৮ -১.২৪ -২৪৮২.৬৯

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৮৪.১২ ৭০.৭০ ৮৩.০৯ ৬৭.৩৩

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ১১৭৩.০৪ ১১১০.৩৯ ১০০৮.৮৩ ৯১৭.১৯

লাখ টাকা . ২২ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৫.০০

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ১৩৩৭৭.৩৪ ১১৩৯৫.৩৪ ১৩১৭২.৬৫ ৭৭৭৭.৬৮

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ১৩৩৭৭৩.৪০ ১৪২৪৪১.৭৫ ১০৯৭৭২.০৮ ২১২৯৭০.৪৩

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -৩৬১১.৭১ -৩৮২০.১৪ -১১০০.৩৭ -৪৪৭৪.২২

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) -৩৬১১৭.১০ -৪৭৭৫১.৭৫ -৯১৬৯.৭৫ -১২২৫১৪.২৪

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ৮১৯.০০ ৮১৯.৬৫ ৮৮৮.৩১ ৭৩৩.৭৭

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

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৭৯২.৭১ -৩০০০.৪৯ -২১২.০৬ -৩৭৪০.৪৫

লাখ টাকা . ৩০ �দ ২৬৭.১০ ২৬১.৫০ ২৫৭.১০ ২৩৬.৮২

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৩০৫৯.৮১ -৩২৬১.৯৯ -৪৬৯.১৬ -৩৯৭৭.২৭

লাখ টাকা . ৩২ কর ৬৩.৫১ ৫০.৩৭ ৭৭.৭৬ ২৪.২২

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩১২৩.৩২ -৩৩১২.৩৬ -৫৪৬.৯২ -৪০০১.৪৯

 ১৭৮  
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বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  
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�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িসেম� 

পিরমাণ 

�ম. টন . ১ �ারি�ক ম�দ ৯.৫৫ ৯.৫৫ ৭৯৫২.২৫ ৭৯৫২.২৫

�ম. টন . ২ উৎপাদন ০.০০ ১০২.৮০ ৩৫০০০.০০ ১১৯২৫.০০

�ম. টন . ৩ সমাপনী ম�দ ৯.৫৫ ৯.৫৫ ৭৯৫২.২৫ ৯.৫৫

�ম. টন . ৪ িব�য় ০.০০ ১০২.৮০ ৩৫০০০.০০ ১৯৮৬৭.৭০

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২০.২৮

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৮৪

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ০.০০ ৯.১২ ২৩৭৩.৯১ ১৩২৮.১৩

টাকা . ৮ -টন�িত িব�য় �� ০ ৮৮৭১.৬০ ৬৭৮২.৬০ ৬৬৮৪.৮৭

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ১০.০০ ১০.০০ ৯৩৮.৬০ ২২৩.০০

টাকা . ১০ -টন�িত �য় ০ ৯৭২৭.৬৩ ২৬৮১.৭১ ১৮৭০.০২

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ৭১৪.০৯ ৬৭৩.৮৮ ৮০৬.৬৭ ৬২৭.৩৯

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৯২০.০০ ৯২০.০০ ১৯২৫.০০ ১৫৩৩.৫৬

টাকা . ১৩ -টন�িত �য় ০ ৮৯৪৯৪১.৬৩ ৫৫০০.০০ ১২৮৬০.০৪

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ৪৫০.০০ ৩০৮.৫৫

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ২২২০.০২ ২১৬৯.৯৭ ২৪৩৫.৮৩ ২১৯৯.৫৪

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

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৪১১৪.১১ ৪০২৩.৮৫ ৬৫৫৬.১০ ৪৬৯৮.০৯

টাকা . ১৮ -টন�িত �য় ০ ৩৯১৪২৫০.৯৭ ১৮৭৩১.৭১ ৩৯৩৯৬.৯৮

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬১৯.৪৪

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৮২.১০ ৮০.৪৬ ১০৭.৩২ ৬৮.৪৩

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ৫২০.৯৭ ৫২৭.৭১ ৫৭৭.৩৮ ৪৩৫.৪৮

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

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৪৭১৮.১৮ ৪৬৩৩.০২ ৭২৪১.৮০ ৫৮২১.৪৪

টাকা . ২৪ -টন�িত �য় ০ ৪৫০৬৮২৮.৭৯ ২০৬৯০.৮৬ ২৯৩০১.০৩

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -৪৭১৮.১৮ -৪৬২৩.৯০ -৪৮৬৭.৮৯ -৪৪৯৩.৩১

টাকা . ২৬ -টন�িত �নাফা/(�লাকসান) ০ -৪৪৯৭৯৫৭.২০ -১৩৯০৮.২৬ -২২৬১৬.১৬

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ২০.০০ ৪০.০০ ২০.০০ ১৮৯.৬০

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

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৪৬৯৮.১৮ -৪৫৮৩.৯০ -৪৮৪৭.৮৯ -৪৩০৩.৭১

লাখ টাকা . ৩০ �দ ৯৭৫.৬৩ ৯৬৭.৬৩ ১৬৪৫.৭৫ ৭৬৫.৪৪

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৫৬৭৩.৮১ -৫৫৫১.৫৩ -৬৪৯৩.৬৪ -৫০৬৯.১৫

লাখ টাকা . ৩২ কর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৫৬৭৩.৮১ -৫৫৫১.৫৩ -৬৪৯৩.৬৪ -৫০৬৯.১৫

 ১৭৯  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িশট গালস 

পিরমাণ 

লা. ব. �ট . ১ �ারি�ক ম�দ ১৬৫.৯০ ১৬৫.৯০ ১১৭.৭০ ১১৬৫.৯৮

লা. ব. �ট . ২ উৎপাদন ৬৭১২.৯৬ ৬০৬৪.৮২ ৬৪৮১.৪৮ ০.০০

লা. ব. �ট . ৩ সমাপনী ম�দ ১৬৫.৯০ ১৬৫.৯০ ১১৭.৭০ ১৬৫.৯০

লা. ব. �ট . ৪ িব�য় ৬৭১২.৯৬ ৬০৬৪.৮২ ৬৪৮১.৪৮ ১০০০.০৯

রাজ� 

লাখ টাকা . ৫ �ারি�ক ম�দ ৫১.৮০ ৪৭.৬৬ ৩৩.৪১ ২৯৪.৯০

লাখ টাকা . ৬ সমাপনী ম�দ ৫৩.৭০ ৫১.৮০ ৩৩.৪১ ৪৭.৬৬

লাখ টাকা . ৭ িব�য় রাজ� ২১৭৫.০০ ১৮৯৫.৮৬ ১৮৩৪.০০ ২৪৮.৮২

টাকা . ৮ �িত ব. িম. িব�য় �� ০.৩২ ০.৩১ ০.২৮ ০.২৫

�য় 

লাখ টাকা . ৯ উপকরণ �য় ১২৬০.৫৯ ৯৫২.১২ ৭৫৪.৮৪ ৩.০০

টাকা . ১০ ব. িম. �িত �য় ০.১৯ ০.১৬ ০.১২ ০

লাখ টাকা . ১১ �ত�� ম�ির ৫০০.৭৩ ৪৬৯.২৯ ৪৫৪.৫৪ ৩৪০.০০

লাখ টাকা . ১২ িব�ৎ ও জবালািন ৬০৬.৭৬ ৫৫০.০৭ ৬১৪.৯৬ ৩৬.৮০

টাকা . ১৩ ব. িম. �িত �য় ০.০৯ ০.০৯ ০.০৯ ০

লাখ টাকা . ১৪ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৮.০০ ১৬.০০ ১৮.০০ ৩.১২

লাখ টাকা . ১৫ উৎপাদন পির�য় ৭৪৪.৬৫ ৬১৭.০৬ ৫১২.১১ ৪৪০.০৪

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

লাখ টাকা . ১৭ উৎপাদন �য় ৩১৩০.৭৩ ২৬০৪.৫৪ ২৩৫৪.৪৫ ৮৩৯.৯০

টাকা . ১৮ ব. িম. �িত �য় ০.৪৭ ০.৪৩ ০.৩৬ ০

লাখ টাকা . ১৯ ম�দ �ি�/(�াস) -১.৯০ -৪.১৪ ০.০০ ২৪৭.২৪

লাখ টাকা . ২০ িব�য় ও িবতরণ �য় ৪৮.৩৬ ৪৬.১২ ৪০.৭৩ ৩০.২২

লাখ টাকা . ২১ �শাসিনক �য় ২০০.২৩ ১৯৪.৫২ ১৬৯.৫৩ ১৩৪.০২

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

লাখ টাকা . ২৩ িবি�ত পে�র �য় ৩৩৭৭.৪২ ২৮৪১.০৪ ২৫৬৪.৭১ ১২৫১.৩৮

টাকা . ২৪ ব. িম. �িত �য় ০.৫০ ০.৪৭ ০.৪০ ১.২৫

লাখ টাকা . ২৫ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১২০২.৪২ -৯৪৫.১৮ -৭৩০.৭১ -১০০২.৫৬

টাকা . ২৬ ব. িম. �িত �নাফা/(�লাকসান) -০.১৮ -০.১৬ -০.১১ -১.০০

লাখ টাকা . ২৭ অ-পিরচালন আয় (নীট) ১২.০০ ১৩.০০ ৫.০০ ৭.৭৬

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

লাখ টাকা . ২৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১১৯০.৪২ -৯৩২.১৮ -৭২৫.৭১ -৯৯৪.৮০

লাখ টাকা . ৩০ �দ ১২৬.৫০ ১২৪.৭০ ৪৪.৫০ ৭৬.৪২

লাখ টাকা . ৩১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১৩১৬.৯২ -১০৫৬.৮৮ -৭৭০.২১ -১০৭১.২২

লাখ টাকা . ৩২ কর -২৩.৪০ -১৬.২৩ -৩২.৪২ -৮.৩৪

লাখ টাকা . ৩৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -১২৯৩.৫২ -১০৪০.৬৫ -৭৩৭.৭৯ -১০৬২.৮৮

 ১৮০  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

অ�া� 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ ১৬৬১.১০ ১৬৬৩.৮২ ১৫১৫.৩৪ ১৫০৭.৫৫

লাখ টাকা . ২ সমাপনী ম�দ ১৬৬১.১০ ১৬৬১.১০ ১৫১৫.৩৪ ১৬৬৩.৮২

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ� ৪১৬১.২২ ৩৫৭৯.৭৩ ৪৩৫৬.২৩ ২২২৯.৫৩

�য় 

লাখ টাকা . ৪ উপকরণ �য় ১৪০৪.৬১ ১১৪৮.০৮ ১২২৬.৬২ ৭৭২.৪০

লাখ টাকা . ৫ �ত�� ম�ির ৮৪৬.৯৪ ৮০৮.৭০ ৯৯৬.৭১ ৯০৩.৭৮

লাখ টাকা . ৬ িব�ৎ ও জবালািন ৬৪০.০০ ৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ৪৪৯.১৪

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ ১৯০.০০ ১৭৫.০০ ১৪৮.০০ ১৫৬.৪৪

লাখ টাকা . ৮ উৎপাদন পির�য় ১৪৭৭.৭২ ১৩০৮.৬৬ ১৩২৩.৩২ ১১৬৯.৯৩

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

লাখ টাকা . ১০ উৎপাদন �য় ৪৫৫৯.২৭ ৪০৯০.৬২ ৪৩১৯.৬৫ ৩৩৫১.০৬

লাখ টাকা . ১১ ম�দ �ি�/(�াস) ০.০০ ২.৭২ ০.০০ -১৫৬.২৭

লাখ টাকা . ১২ িব�য় ও িবতরণ �য় ৪১০.২৫ ৩৮৭.২০ ৩৭৫.২৪ ২৭৬.৪৮

লাখ টাকা . ১৩ �শাসিনক �য় ৬৯৮.২৮ ৬৪৬.১৭ ৭৪৪.৩৪ ৬১৮.৬৭

লাখ টাকা . ১৪ গেবষণা ও উ�য়ন �য় ১০.০০ ৫.০০ ১৫.০০ ০.৩৭

লাখ টাকা . ১৫ িবি�ত পে�র �য় ৫৬৭৭.৮০ ৫১৩১.৭১ ৫৪৫৪.২৩ ৪০৯০.৩১

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -১৫১৬.৫৮ -১৫৫১.৯৮ -১০৯৮.০০ -১৮৬০.৭৮

লাখ টাকা . ১৭ অ-পিরচালন আয়/�য় (নীট) ২১০.৫০ ১৮৫.৯২ ১৭২.১২ ১৫৬.৩৯

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

লাখ টাকা . ১৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১৩০৬.০৮ -১৩৬৬.০৬ -৯২৫.৮৮ -১৭০৪.৩৯

লাখ টাকা . ২০ �দ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২১.৫১

লাখ টাকা . ২১ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -১৩৪১.০৮ -১৪০১.০৬ -৯৬০.৮৮ -১৭২৫.৯০

লাখ টাকা . ২২ আয় কর ২৬.২৩ ২২.৫৯ ২৭.১৭ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ নীট �নাফা/(লাকসান) -১৩৬৭.৩১ -১৪২৩.৬৫ -৯৮৮.০৫ -১৭২৫.৯০

 ১৮১  



 

একক 

সকল িশ� �িত�ান একে� 

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

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত পিরচালন ��া� 

বােজট অ�েমািদত ��ত 

রাজ� 

লাখ টাকা . ১ �ারি�ক ম�দ  ৪৯২৩৭.৪৮  ৪৯৯৫৯.৫০  ৪৯৬৩২.৭৪  ৪৯৭৫৮.৫৮

লাখ টাকা . ২ সমাপনী ম�দ  ৪৯১৯৪.১২  ৪৯২৩৭.৪৮  ৪৯২৮০.৮৭  ৫৩৮৯৯.৬২

লাখ টাকা . ৩ িব�য় রাজ�  ৪৭৩৯৮৮.৪৩  ৩৫২৬৬৮.২৬  ৩৬৬২৮৭.৪০  ২৩৩৬৫৪.৫০

�য় 

লাখ টাকা . ৪ উপকরণ �য়  ২৮০৬৭২.১৬  ২০৭৬৪৭.৯৯  ১৮৩৩১৩.০১  ১১৫৬৪১.৩০

লাখ টাকা . ৫ �ত�� ম�ির  ১৮১১৮.৬৮  ১৭২৮৯.৪৪  ১৮৮৯৭.১০  ১৭০৬৩.৩০

লাখ টাকা . ৬ িব�ৎ ও জবালািন  ৫০২৮৫.৮০  ৩৯৮৬৮.৯৫  ৫৪৮৫৪.০২  ৩৫৩৯০.৮২

লাখ টাকা . ৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ছ)  ২২৯৯৫.৩৭  ২০৬৭০.৬২  ২৪৪৮৪.০০  ৮০৩৩.২১

লাখ টাকা . ৮ উৎপাদন পির�য় (তফিসল-ঝ)  ৬৫০৬৩.২৯  ৬২৫৫৫.১৭  ৬৭৮৮০.৯৩  ৬৭৩২৭.৯৪

লাখ টাকা . ৯ ��য়াধীন প� �ি�/(�াস) -৭১০৯.৭৮ -৭০০৭.৬৮ -৩৭৪০.২৮ -৩৯০৯.৪৬

লাখ টাকা . ১০ উৎপাদন �য়  ৪৩০০২৫.৫৯  ৩৪১১৬৬.৭২  ৩৪৫৬৮৮.৭৮  ২৩৯৯০১.২৯

লাখ টাকা . ১১ ম�দ �ি�/(�াস)  ৪৩.৩৬  ৭২২.০২  ৩৫১.৮৭ -৪১৪১.০৪
লাখ টাকা . ১২ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল-ঞ)  ২৪০২৯.৮৪  ২২১০১.৩৪  ১৫১১১.৮৩  ১১১৩৪.১১

লাখ টাকা . ১৩ �শাসিনক �য় (তফিসল-ট)  ৪৮৮৯২.৫৫  ৪৬৫৭১.৫৮  ৩৮৩১৩.৯৪  ৩৪৭১৯.৬৩

লাখ টাকা . ১৪ গেবষণা ও উ�য়ন �য়  ৯০১.০০  ৬৭৬.০০  ৩১৫.৫০  ৫.৩৭

লাখ টাকা . ১৫ িবি�ত পে�র �য়  ৫০৩৮৯২.৩৪  ৪১১২৩৭.৬৬  ৩৯৯৭৮১.৯২  ২৮১৬১৯.৩৬

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) -২৯৯০৩.৯১ -৫৮৫৬৯.৪০ -৩৩৪৯৪.৫২ -৪৭৯৬৪.৮৬

লাখ টাকা . ১৭ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২৩৬০৯.৩৩  ২৪৫০৪.৬৩  ২৪৩২৭.৪৩  ২০১৬৪.৮০

লাখ টাকা . ১৮ �িমক �নাফা তহিবেল �দয়  ১১৮২.৫৬  ৫৪৫.৪৬  ৮১৪.৮৪  ৯৬৫.৬৬

লাখ টাকা . ১৯ �দ ও কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৭৪৭৭.১৪ -৩৪৬১০.২৩ -৯৯৮১.৯৩ -২৮৭৬৫.৭২
লাখ টাকা . ২০ �দ  ১৬৫৮১.৮৪  ১৬৫৬৬.৯৫  ২০৪৪৭.৬৩  ১৮৯৪২.২৯

লাখ টাকা . ২১ কর�ব � �নাফা /(�লাকসান) -২৪০৫৮.৯৮ -৫১১৭৭.১৮ -৩০৪২৯.৫৬ -৪৭৭০৮.০১
লাখ টাকা . ২২ আয় কর  ৭৯৭৫.৩৮  ৪০৬১.৪৭  ৬৭৪৬.৩২  ৬৩১৭.৩৩

লাখ টাকা . ২৩ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩২০৩৪.৩৬ -৫৫২৩৮.৬৫ -৩৭১৭৫.৮৮ -৫৪০২৫.৩৪

 ১৮২  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -২৯,৯০৩.৯১ -৫৮,৫৬৯.৪০ -৩৩,৪৯৪.৫২ -৪৭,৯৬৪.৮৬.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২৩,৬০৯.৩৩  ২৪,৫০৪.৬৩  ২৪,৩২৭.৪৩  ২০,১৬৪.৮০.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ১,১৮২.৫৬  ৫৪৫.৪৬  ৮১৪.৮৪  ৯৬৫.৬৬.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -৭,৪৭৭.১৪ -৩৪,৬১০.২৩ -৯,৯৮১.৯৩ -২৮,৭৬৫.৭২.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -০.৩৯ -২.৩০ -০.৫৩ -২.১৫.

৬ �দ  ১৬,৫৮১.৮৪  ১৬,৫৬৬.৯৫  ২০,৪৪৭.৬৩  ১৮,৯৪২.২৯.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৪,০৫৮.৯৮ -৫১,১৭৭.১৮ -৩০,৪২৯.৫৬ -৪৭,৭০৮.০১.

৮ কর  ৭,৯৭৫.৩৮  ৪,০৬১.৪৭  ৬,৭৪৬.৩২  ৬,৩১৭.৩৩.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৩২,০৩৪.৩৬ -৫৫,২৩৮.৬৫ -৩৭,১৭৫.৮৮ -৫৪,০২৫.৩৪.

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

১১ সম-�লধেনর উপর লভ�াংশ হার %  ১.০৬  ০.৯০  ০.৪৪  ০.০০.

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত -২.৮৫  ০.৫২ -১.১৯  ০.৪৯.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -২৪,০৫৮.৯৮ -৫১,১৭৭.১৮ -৩০,৪২৯.৫৬ -৪৭,৭০৮.০১.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৪৫,৮০২.৪২  ৪৫,২৮৪.০৬  ৪৪,১৪৬.৭৬  ৫৩,০০৬.৪৩.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ২১,৭৪৩.৪৪ -৫,৮৯৩.১২  ১৩,৭১৭.২০  ৫,২৯৮.৪২.

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৯,৪৬০.২০.

১৮ পিরচালনার �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

১৯ অ�া� �াবর স�ি� িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৬৯,৩৪৪.৮৩.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ২১,৭৪৩.৪৪ -৫,৮৯৩.১২  ১৩,৭১৭.২০  ৮৪,১০৩.৪৫.

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ৭,৯৭৫.৩৮  ৪,০৬১.৪৭  ৬,৭৪৬.৩২  ৬,৩১৭.৩৩.

২৩ �ব �বত� বৎসেরর সম�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৭,৪৫৪.০৭.

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৩৮২,৩০৯.১৭  ১৪৬,০৪১.৬০  ৩৩৯,৫৫৯.৯৮  ১৪,৮৪২.৯২.

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

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৫,৯০০.০৭  ১০,৯০০.০৭  ১১,০০৩.৫৮  ৮,৭০০.০০.

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৯,৭৭২.৩১.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ৪০৮,১৮৪.৬২  ১৬৩,০০৩.১৪  ৩৫৮,৩০৯.৮৮  ৬৭,০৮৬.৬৩.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৩৮৬,৪৪১.১৮ -১৬৮,৮৯৬.২৬ -৩৪৪,৫৯২.৬৮  ১৭,০১৬.৮২.

 ১৮৩  



 

�িত�ানস�হ 

২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ১৮৪.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ৫১৫০৫৬.৩০ ৫১৫০৫৬.৩০ ৫১৫০৫৬.৩০. 

২ সংরি�ত তহিবল -৩২৫৮৭৭.৮৫ -২৯১৮৪৩.৪৯ -২৩৪৬০৪.৮৪. 

৩ ই��ই� ১৮৯১৭৮.৪৫ ২২৩২১২.৮১ ২৮০৪৫১.৪৬. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৭৭১৪৭৯.৫৮ ৭৮৭৩৭৯.৬৫ ৭৯৮২৭৯.৭২. 

৫ চলিত দায় ৯৫৯৭৫২.৬০ ৪৯৭৩৮২.৮৭ ২৫৯৪৬০.৬৫. 

৬ �মাট দায় ১৭৩১২৩২.১৮ ১২৮৪৭৬২.৫২ ১০৫৭৭৪০.৩৭. 

৭ �মাট তহিবল ১৯২০৪১০.৬৩ ১৫০৭৯৭৫.৩৩ ১৩৩৮১৯১.৮৩. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ৯০ : ১০ ৮৫ : ১৫ ৭৯ : ২১. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৮৭ : ১ ১.৫৩ : ১ ২.৬৬ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৬৩ : ১ ১.১০ : ১ ১.৯২ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ২২১৫১৯২.০৩ ১৮৩২৮৮২.৮৬ ১৬৮৬৮৪১.২৬. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ১২০০৯৬২.৪৯ ১১৫৫১৬০.০৭ ১১০৯৮৭৬.০১. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ১০১৪২২৯.৫৪ ৬৭৭৭২২.৭৯ ৫৭৬৯৬৫.২৫. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৭০৯৬৭.০০ ৭০৯৬৭.০০ ৭০৯৬৭.০০. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ২৩২৭৪৪.২২ ২১১৫৮৫.৬৫ ১৯২৩৫০.৫৯. 

১৬ -�দনাদার ৩৩০৭৩.৪৩ ৩০০৬৬.৭৫ ২৭৩৩৩.৪১. 

১৭ -অ�া� ৫৬৯৩৯৬.৪৫ ৫১৭৬৩৩.১৪ ৪৭০৫৭৫.৫৮. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ৮৩৫২১৪.০৯ ৭৫৯২৮৫.৫৪ ৬৯০২৫৯.৫৮. 

১৯ -�মাট স�দ ১৯২০৪১০.৬৩ ১৫০৭৯৭৫.৩৩ ১৩৩৮১৯১.৮৩. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.২৫ ০.২৩ ০.১৭. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -৩.৮১ ১.৩৫ ০.৫৪. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ২২৫.৬০ ২৫৭.৯৯ ৩৪০.১১. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -১২৪৫৩৮.৫১ ২৬১৯০২.৬৭ ৪৩০৭৯৮.৯৩. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৩৮৬৪৪১.১৮ -১৬৮৮৯৬.২৬ ০. 

 ১৮৪  



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

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৮৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ১১,৫৯১.৯৪  ০.০০  ১৫,১৯২.৩৬ . 

২ �াংক ি�িত  ১৯০,৬৩২.৮৮  ৩৪৯,৬৯৪.০৯  ১৮৫,১২১.৬৯  ৩০১,৭৪৩.২০ . 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০ -১,৭৫৬.৮৯  ০.০০ -১,০৭৭.৩৩ . 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ১৯০,৬৩২.৮৮  ৩৫৯,৫২৯.১৪  ১৮৫,১২১.৬৯  ৩১৫,৮৫৮.২৩ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান) -২৪,০৫৮.৯৮ -৫১,১৭৭.১৮ -৩০,৪২৯.৫৬ -৪৭,৭০৮.০১ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ৪৫,৮০২.৪২  ৪৫,২৮৪.০৬  ৪৪,১৪৬.৭৬  ৫২,৯৯৭.৩২ . 

৭ এ�ােমারটাইেজশন ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৯.১১ . 

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৮৫,৪৪৬.৬৭ . 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩,২৯১.৪০ . 

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  ১৭,৮২৩.৮৯ . 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ২১২,৩৭৬.৩২  ৩৫৩,৬৩৬.০২  ১৯৮,৮৩৮.৮৯  ৪২৭,৭১৮.৬১ . 

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  ৯,৫৬০.৯৪ . 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০,১৫৩.১৪ . 

২১ অ�া� চলিত স�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩০৯.৮৫ . 

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১০,৮০৬.১২ . 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৩৯,০৭৭.৮২ . 

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  ৭৯,৯০৭.৮৭ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ২১২,৩৭৬.৩২  ৩৫৩,৬৩৬.০২  ১৯৮,৮৩৮.৮৯  ৩৪৭,৮১০.৭৪ . 

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

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২,৮৮২.৭০ . 

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  ৬৯,৩৪৪.৮৩ . 

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ২১২,৩৭৬.৩২  ৩৫৩,৬৩৬.০২  ১৯৮,৮৩৮.৮৯  ৪২০,০৩৮.২৭ . 

 ১৮৫  



 

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

২০২২-২৩ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

�া�িলত নগদান �বাহ

 ১৮৫.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ১৫,১০০.০৭  ১০,১০০.০৭  ১০,২০৩.৫৮  ৮,৫০০.০০ . 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ৩৮২,৩০৯.১৭  ১৪৬,০৪১.৬০  ৩৩৯,৫৫৯.৯৮  ১৪,৮৪২.৯২ . 

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

৩৬ �দ পিরেশাধ  ৮০০.০০  ৮০০.০০  ৮০০.০০  ২০০.০০ . 

৩৭ আয়কর �দান  ৭,৯৭৫.৩৮  ৪,০৬১.৪৭  ৬,৭৪৬.৩২  ৬,৩১৭.৩৩ . 

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

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৭,৪৫৪.০৭ . 

৪০ অ�া� (বণ �না ক�ন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৩,১৯৪.৮১ . 

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ৪০৮,১৮৪.৬২  ১৬৩,০০৩.১৪  ৩৫৮,৩০৯.৮৮  ৬০,৫০৯.১৩ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১১,৫৯১.৯৪ . 

৪৩ �াংক ি�িত -১৯৫,৮০৮.৩০  ১৯০,৬৩২.৮৮ -১৫৯,৪৭১.৯৯  ৩৪৯,৬৯৪.০৯ . 

৪৪ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -১,৭৫৬.৮৯ . 

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪) -১৯৫,৮০৮.৩০  ১৯০,৬৩২.৮৮ -১৫৯,৪৭১.৯৯  ৩৫৯,৫২৯.১৪ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ২১২,৩৭৬.৩২  ৩৫৩,৬৩৬.০২  ১৯৮,৮৩৭.৮৯  ৪২০,০৩৮.২৭ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -৩৮৬,৪৪১.১৮ -১৬৮,৮৯৬.২৬ -৩৪৪,৫৯৩.৬৮  ৪৩,৬৭০.৯১ . 

 ১৮৬  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ �কিমক�াল ই�াি�জ কেপ �ােরশন  

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ৩,৬৯৬.১৬  ২,১২০.৮৬ ৩,৬৬৯.৯২  ৪,৪০৫.৪৩. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ৬,৭৮২.৯০  ৪,২৫৮.৫৭ ৬,৫২৬.৫৫  ৬,২২৭.০৫. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ৫০.০০  ৫১.৭৩ ৫০.০০  ৫০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৩,৪৫৯.৭২  ৩,৫৮৬.৭০ ৩,২০২.১০  ৪,০৩৮.৮০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ৮০০.০০  ২০০.০০ ৮০০.০০  ৫,৮০০.০০. 

আয়কর ৭  ৭,৪৬১.৪৬  ৩,৯৩৪.০২ ৫,৯৬৪.৬৪  ৩,৮৮২.২০. 

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

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.৫০. 

লাইেস� িফ ১১  ৪৩১.০৭  ৪০৭.২০ ৫১৮.৯৯  ৩৮৫.৭৯. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ৫,৬৭৮.৪৮  ৪,৫১৮.৮৬ ৫,৪৯৯.০২  ৫,৫৬১.৮৫. 

�মাট ১৪  ৩০,৩৫৯.৭৯  ১৯,০৭৭.৯৪ ২৮,২৩১.২২  ৩১,৩৫১.৬২. 

 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  

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 188.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৮১৮,৪৭৬ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৮২৩  ৩২৪  ৭৭১  ৮২৩  ৩২৫  ৭৭১  ৯৬৩  ৩৮৪  ২,৫৫৬.২৬  ৩,৭৫৪.১৯  ৬,৩১০.৪৫. 

২  ১,২১০,০২৪ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১,০১৯  ৮৫৪  ৯৩৫  ১,০১৯  ৮৫৭  ৯৩৫  ১,২২৭  ৮০৭  ৪,৫৩৫.৮১  ৬,৭৭৭.৯১  ১১,৩১৩.৭২. 

৩  ৪৯২,৯৫১ কম �চারী (��ড ১০)  ৬০৯  ২৮৩  ৫৩০  ৬০৯  ২৮৫  ৫৩০  ৬৮৬  ২৪৭  ৯৭৩.৯৫  ১,৬৩৮.৬৯  ২,৬১২.৬৪. 

৪  ৯০৫,০৪৫ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২,৪৫১  ১,৪৬১  ২,২৩৬  ২,৪৫১  ১,৪৬৭  ২,২৩৬  ২,৮৭৬  ১,৪৩৮  ৮,০৬৬.০২  ১২,১৭০.৭৯  ২০,২৩৬.৮১. 

৫  ৪৭৭,৪৫৮ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ৩,২৫৯  ১,৪২২  ২,৫০২  ৩,২৫৯  ১,৪২৩  ২,৫০২  ৩,৭৫৬  ১,৩৭৪  ৪,৪২৬.৯১  ৭,৫১৯.০৯  ১১,৯৪৬.০০. 

৬  ৫৫৩,৫০২ দ� �িমক  ৪,০৫৩  ৩,০৪২  ৩,৪০৫  ৪,০৫৩  ৩,০৬৩  ৩,৪০৫  ৪,৫৭১  ৩,০৩৭  ৬,৬২১.৩১  ১২,২২৫.৪২  ১৮,৮৪৬.৭৩. 

৭  ৭৯৭,৩৫৫ আধা-দ� �িমক  ৬৫৪  ৯৩  ১৫৫  ৬৫৪  ৯৩  ১৫৫  ৮৭৪  ২২৬  ৪৪২.২৪  ৭৯৩.৬৬  ১,২৩৫.৯০. 

৮  ৩০৯,৮১০ অদ� �িমক  ৫৬  ৪৩  ২১  ৫৬  ৪৪  ২১  ৫৬  ২৭  ৪৪.১৭  ২০.৮৯  ৬৫.০৬. 

৯  ১৫৮,১১৫ অিনয়িমত �িমক  ০  ৬১  ৬১  ০  ৬১  ৬১  ০  ৬২  ৯৬.৪৫  ০.০০  ৯৬.৪৫. 

১০  ৫২৭,৫৯৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ৮,০২২  ৪,৬০০  ৬,০৮৩  ৮,০২২  ৪,৬২৩  ৬,০৮৩  ৯,২৫৭  ৪,৬৬৪  ১১,৫৩৪.৬৩  ২০,৫৫৯.০৬  ৩২,০৯৩.৬৯. 

১১  ৬২৫,৬২০ �মাট (৪+৯+১০)  ১০,৪৭৩  ৬,১২২  ৮,৩৮০  ১০,৪৭৩  ৬,১৫১  ৮,৩৮০  ১২,১৩৩  ৬,১৬৪  ১৯,৬৯৭.১০  ৩২,৭২৯.৮৫  ৫২,৪২৬.৯৫. 

 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  

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 189.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২,৪৩৪.৫৩  ৩,৪৭৯.৭০  ৫,৯১৪.২৩  ২,৮১৮.৬১  ৩,৭০৮.৬৫  ৬,৫২৭.২৬ ৭৬৭০৮৬  ১৪০০৭০০  ১৬৫০৫০৩  ২,৬০৩.০০  ৩,৭৩৪.৯৩  ৬,৩৩৭.৯৩

 ৪,৩১৯.৮০  ৬,৪০৮.৮৪  ১০,৭২৮.৬৪  ৪,১০৯.৫১  ৫,৮৩৩.৬৫  ৯,৯৪৩.১৬ ১১৪৭৪৪৮  ৯৮৯৩৬৯  ১০১৭৭১৯  ৩,৩৯৪.৫৯  ৪,৮১৮.৪০  ৮,২১২.৯৯

 ৯২৭.৫৪  ১,৫৫৩.০০  ২,৪৮০.৫৪  ১,১২২.০৫  ১,৬৬৬.২৭  ২,৭৮৮.৩২ ৪৬৮০২৬  ৬৩৯৫২৩  ৭৭৫৬৪৮  ৬৪৫.২৯  ১,২৭০.৫৬  ১,৯১৫.৮৫

 ৭,৬৮১.৮৭  ১১,৪৪১.৫৪  ১৯,১২৩.৪১  ৮,০৫০.১৭  ১১,২০৮.৫৭  ১৯,২৫৮.৭৪ ৮৫৫২৫১  ১০০৯৮৯৭  ১১৪৫১১৬  ৬,৬৪২.৮৮  ৯,৮২৩.৮৯  ১৬,৪৬৬.৭৭

 ৪,২১৬.১১  ৭,১০০.৯০  ১১,৩১৭.০১  ৪,১৪৫.৩৬  ৭,২৬৮.২৬  ১১,৪১৩.৬২ ৪৫২৩১৯  ৫৩২১০৩  ৬৮১৭১৮  ৩,৫৪০.২০  ৫,৮২৬.৬০  ৯,৩৬৬.৮০

 ৬,৩০৬.০২  ১১,৮৬৯.৭৫  ১৮,১৭৫.৭৭  ৬,৪৭০.১৭  ১২,১১৮.৩৯  ১৮,৫৮৮.৫৬ ৫৩৩৭৯৬  ৫০৫২৬১  ৫৬২৪০৫  ৫,৯৯৬.১১  ১১,০৮৪.১২  ১৭,০৮০.২৩

 ৪২০.৯১  ৭৬০.৬০  ১,১৮১.৫১  ৫৪১.৮৬  ১,০০৭.২০  ১,৫৪৯.০৬ ৭৬২২৬৫  ৭৯৪৩৯০  ৬৭১৫০০  ৪৬১.৫৬  ১,০৫৬.০৩  ১,৫১৭.৫৯

 ৪৩.৬৫  ২৪.৩২  ৬৭.৯৭  ৩০.২৪  ১২.৫৮  ৪২.৮২ ৩২৩৬৬৭  ১৩৩৮১৩  ২০০৪৮১  ৩০.৩৭  ২৩.৭৬  ৫৪.১৩

 ৯৬.৪৫  ০.০০  ৯৬.৪৫  ১৭৫.৯০  ০.০০  ১৭৫.৯০ ১৫৮১১৫  ২৮৮৩৬১  ১৯৩২৪২  ১১৯.৮১  ০.০০  ১১৯.৮১

 ১০,৯৮৬.৬৯  ১৯,৭৫৫.৫৭  ৩০,৭৪২.২৬  ১১,১৮৭.৬৩  ২০,৪০৬.৪৩  ৩১,৫৯৪.০৬ ৫০৫৩৮০  ৫২২১৩০  ৬০০৭৪৫  ১০,০২৮.২৪  ১৭,৯৯০.৫১  ২৮,০১৮.৭৫

 ১৮,৭৬৫.০১  ৩১,১৯৭.১১  ৪৯,৯৬২.১২  ১৯,৪১৩.৭০  ৩১,৬১৫.০০  ৫১,০২৮.৭০ ৫৯৬২০৭  ৬৩৬৩৪৭  ৭২৩৬৪৩  ১৬,৭৯০.৯৩  ২৭,৮১৪.৪০  ৪৪,৬০৫.৩৩

 ১৮৯  



বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ধান কাযালয়
তফিসল -ক (ল  টাকায়)

িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

ভাড়া থেক আয়:
1. ... িব িস আই িস ভবন …. ৯৮৪.০০         ৯০০.২৫       ৮৯৭.৯২        ৮৯৮.৯৫      
2. ... িব িস আই িস, সদন, ঢাকা …. ৭৪.০০           ৭১.২৩         ৭৪.৮২          ৪৮.৩৯        
3. ... ৭৪, িদল শা বািণিজ ক এলাকা, ঢাকা …. ৪১.০০           ৪০.০০         ৪১.৪৪          ৩৯.৩৭        
4. ... ১৪৮, মিতিঝল, ঢাকা …. ৭৯.০০           ৭৫.০০         ৯১.৫৭          ৮৭.০৪        
5. ... অিডটিরয়ােমর ভাড়া …. ১৬.০০          ১৫.০০         ৪.০০            ১১.৫৯         
6. ... অ া  ভবন …. ০.৩০            ০.৩০           ১১.৪৬          (০.০৩)         

মাট (তফিসল-ক):- …. ১,১৯৪.৩০      ১,১০১.৭৮     ১,১২১.২১      ১,০৮৫.৩১       

অ া  আয়: তফিসল-খ (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ... কেলািন …. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
2. ... তািলকা  ি  িফ …. ৩০.০০ ৩০.০০ ৩০.০০ ১৬.২৭
3. ... ট ার ফরম, ক াটালগ ইত ািদ িব য় …. ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৬.১৫
4. ... যানবাহেনর ভাড়া আদায় …. ০.০০ ০.০০ ১১.৫০ ০.০০
5. ... অিতিথশালা ও অ া  আয় …. ১০.৫০ ১০.৫০ ১০.৫০ ৭.৯৭
6. ... * বসািয়ক নাফা/িডিভেড  থেক আয় …. ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৫৫০.০০ ৪৯০.৩৮
7. ... * জব এি েকশন িফ …. ১০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ৯৫.০৬
8. ... আইিসআই এর া  লিভ …. ১৭৫৯.৩৪ ১১৯১.২৭ ১৭৬১.০৫ ১১৩০.৮৯
9. ... িবিবধ (আমদািন ত সােরর আয় সহ) …. ১২৬৩৭৬৬.৫০ ১১৯৮৩১৪.৩৫ ৪৭৮৫০০.০০ ৩৯০০০৮.৯৫

মাট (তফিসল-খ):- …. ১২৬৬২২৬.৩৪ ১২০০৩০৬.১২ ৪৮১০৭৩.০৫ ৩৯১৭৫৫.৬৭

রসায়ন িশ  িত ান ইনি উট ( আইসআই): (ল  টাকায়)
1. ... আইিসআই এর মাট আয় …. ২৭৭.০০         ১৭৬.০০       ২৮০.০০        ১৮৪.৩০      
2. ... আইিসআই এর  মাট য় …. ২০৩৬.৩৪ ১৩৬৭.২৭ ২০৪১.০৫ ১১৫৪.৩২

... আইিসআই এর আয় অিতির  য় (৮) …. ১,৭৫৯.৩৪      ১,১৯১.২৭     ১,৭৬১.০৫     ৯৭০.০২      

কাড নং িববরণ
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ধান কাযালয়
তফিসল -গ

মরামত ও র ণােব ণ য়: (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ৩৬৩১১০৩ ভবন …. ৩২০.০০ ২৭৪.০০ ২৭৪.০০ ১৬৯.৫৪
2. ৩৬৩১১০৩ যানবাহন …. ৬২.৯৩ ৫৯.০০ ৬০.০০ ৩৬.৯৪
3. ৩৬৩১১০৩ কি উটার ও সংি  সর ামািদ …. ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১১.২০
4. ৩৬৩১১০৩ কেলািন মরামত ও র ণােব ণ …. ৫০০.০০ ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ১৬৪.৫১
5. অ া  মরামত (আসবাবপ সহ) …. ২.৯৯ ২.৯৯ ৪.০০ ২.২০
6. ইেনােভশন (আইিস ) …. ৫০.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ১৮.৩৫
7. ৩৬৩১১০৩ ািধকার া  কমকতােদর গািড় র ণােব ণ …. ২০০.০০ ১০০.০০ ৫০.০০ ৯.০০

মাট (তফিসল-গ):- …. ১১৫৫.৯২ ৮৫৫.৯৯ ৭৪৮.০০ ৪১১.৭৪

সমাজক াণ য়: তফিসল -ঘ (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ৩২৫২১০৯ িচিকৎসা য় …. ৪০.০০ ৩৫.০০ ২৮.০০ ২০.২৬
2. উৎসব অ ান ... ৩.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৭৭
3. ৩২৫৬১০৬ পাশাক পিরচছদ …. ২৮.০০ ২৮.০০ ২২.০০ ১২.৯৯
4. ৩৭২১১০২ ক াণ লক য় …. ৫০.০০ ৫০.০০ ৩০.০০ ৩০.০৪
5. ৩৭২১১০১ িশ া ি …. ২০.০০ ২০.০০ ৮.০০ ৩.৫৬
6. ৩২৫৭৩০১ সাং িতক অ ান, খলা লা ও জাতীয় িদবস …. ২৩.৫২ ২৩.০৬ ১০.০০ ৯.৫০
7. ৩৭২১১০৩ কমকতা/কমচারীেদর জিনত িত  রণ …. ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯৯.২৯
8. ৩৭২১১০২ মসিজদ/ম ব পিরচালনা খরচ …. ০.৩০ ০.৩০ ০.৩০ ০.২০
9. ৩৭২১১০২ িবিসআইিস কেলজ পিরচালন য় …. ৬৭১.০২ ৬৫১.৫৮ ৫১৮.৯৯ ৯৪৮.৭০
10. ৩৬৩১১০৩ াথলিজকাল াব টশিনিশয়ােনর স ানী …. ৫.৫০ ৪.৭৬ ১.৭৫ ১.২৫

মাট  (তফিসল-ঘ):- …. ৯৪১.৩৪ ৯১৭.৭০ ৭২৪.০৪ ১১২৭.৫৬

কাড নং িববরণ
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ধান কাযালয়
তফিসল -ঙ (ল  টাকায়)

িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

অ া  য় :

1. ৩২৪১১০১ মণ ও যাতায়াত …. ২০.০০ ১৮.০০ ১৫.০০ ১৩.৫০

2. ৩২৫৫১০৫ ণ ও মিনহাির …. ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৭৯.২০

3. ৩৮২১১০২ িবিসআইিসর কর ও খাজনা …. ১৯৫.৫০ ১৮৪.৪২ ২০০.০০ ৭৪.৩০

4. ৩২১১১১৩ িব ৎ খরচ …. ১২০.০০ ১১০.০০ ১০০.০০ ৯৬.৮৭

5. ৩২৪৩১০২ াস খরচ …. ৬.০০ ৬.০০ ৪.০০ ২.৯৯

6. ৩২১১১১৫ পািন খরচ …. ২৩.০০ ১৫.০০ ৭.০০ ৬.৬৩

7. ৩২১১১১৭ ডাক, তার, টিলেফান, মাবাইল ও ই ারেনট …. ৪৬.৭৮ ৪৭.২৮ ৫৫.০০ ৪০.১৫

8. ৩৬৩১১০৫ িবিভ  য় কিম র সদ েদর স ানী …. ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২২.৫০

9. ৩২১১১২৫ িব াপন ও চার …. ৬০.০০ ৫৫.০০ ৩৫.০০ ৪৪.৫১

10. ৩২১১১১০ আইন ও পশাজীিব খরচ …. ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১১.২২

11. ৩২২১১১০ িনরী া িফ …. ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ৩.০২

12. ৩২৫৩১০৩ আনসারেদর বতন ও ভাতািদ …. ১৪০.০০ ১৪০.০০ ১৩০.০০ ১১২.৩৭

13. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ …. ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ৮.৫০

14. ...  রাপন ও পির ার খরচ …. ৩২.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ ০.১৩

15. ... িবমা খরচ …. ৪৫.৩৫ ৪২.৮৫ ৯১.০০ ২৫.২৫

16. ... সংবাদ, সামিয়কী ইত ািদ ণ …. ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৮৮

17. ৩২১১১২১ ভাড়া ত যানবাহেনর য় …. ১৬৭.১১ ১৫০.০০ ১৪৫.০০ ১২২.৩০

18. ... ভবনস েহর িনরাপ া সং া  য পািত সংর ণ য় …. ৩.০০ ৩.০০ ২.০০ ১.১০
19. ৩২৫৭১০৩ গেবষণা ও উৎপাদনশীলতা য় …. ২৬.০০ ২২.০০ ১৫.০০ ১৫.৬৮

20. *িবজেনস েমাশন সং া  খরচ ও সিমনার িসে াজয়াম …. ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.২০

21. ... িত ােনর বািষক িফ …. ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৬০

22. ... * সং ার আয়কর(অন র  ইনকাম …. ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৭০.০০ ৩৭০.০০

23. ... সালার ােনল াটাির য় …. ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ০.০০

24. ... অি -িনবাপণ মহড়া …. ৫.২০ ৪.০৭ ৫.০০ ০.৫০

25. ... িনেয়াগ সং া  য় …. ১৬০.০০ ১৬৫.০০ ৩১০.০০ ৪০.৪৯

26. ৩২৩১২০১ দ তা উ য়ন িনতীমালা ও াচার …. ৪.২৫ ৪.১৫ ২.০০ ০.৬০

27. বািষক দ তা ি  ও কমপিরক না …. ১৫.০০ ১২.০০ ৯.৬০ ৪.৯০

28. ৩২৫৫১০৫ সােভ িফ …. ২.৫০ ২.৪২ ২.৪২ ০.০০

29. উজালা ােচর বেকয়া িব ৎ িবল …. ০.০০ ২৪.০৮ ০.০০ ০.০০

30. ৩২৫৫১০৫ িবিবধ য় …. ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.২৫

31. মাট(১+.....+৩0):- …. ১৬৫৯.৬৯ ১৬২৫.২৭ ১৭১৮.০২ ১১০৭.৬৪

32. ... প-অফ ত কারখানার য় …. ১৯৪১.২৬ ২০১৫.২৯ ২৫২১.৩৮ ১৭৩৮.৮৭

33. ... আমদানী ত সােরর য় …. ১২৬৩৭৬৬.৫০ ১১৯৮৩১৪.৩৫ ৪৭৮৫০০.০০ ৩৯০০০৮.৯৫

34. ... চ াম শাখা অিফেসর আয় অিতঃ য় …. ৪০.৪৩ ৩১.৯৪ ২৮.৭৪ ৬.৮১

35. ... আইিসআই এর আয় অিতঃ য় …. ১৭৫৯.৩৪ ১১৯১.২৭ ১৭৬১.০৫ ১১৩০.৮৯

36. ... ধান কাযালেয়র অিতির  লভী আদায় …. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬৭.৪০

…. ১২৬৯১৬৭.২২ ১২০৩১৭৮.১২ ৪৮৪৫২৯.১৯ ৩৯৪৬৬০.৫৬সবেমাট (৩১+৩২……+৩৬)(তফিসল-ঙ):-

কাড নং িববরণ
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ধান কাযালয়
তফিসল -চ

 (ক) ায়ী পিরচালন স েদ িবিনেয়াগ: (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ... িম ও িম উ য়ন …. ২২০.০০         ২২০.০০       ২০০.০০        -            
2. ৩২৫৮১০৬ িবিসআইিস আবািসক কেলািন উ য়ন য় ২,০৭৫.৫০          ১,৬৪২.০০         ১,৮৯৪.৫০         ৬.২৮              

3. ৩২৫৮১০৬ অিফস ভবন ও অ া  কাঠােমা িনমাণ …. ১০,৮৬০.০০        ১,০৫০.০০         ১,০৩৯.৪২         ৩৮.৬৪        
4. িজিপইউএফ ক  িনব  িফ …. -              -             -             -            
5. ১৩  বাফার গাডাউন িনমাণ িনজ  য় …. ১,০০০.০০           ১,০০০.০০         ২,৮০০.০০         ৪৩৭.৭৬          

6. ৩২৫৮১০৫ আসবাবপ  ও অ া  উপকরণ …. ৩৭.৪০          ৪০.১৪          ৪২.৮৯          ১২.৮৯        
7. ৩২৫৮১০২ অিফস ও অ া  সর ামািদ …. ১,০৫৩.৪৩     ৫৪২.৬৬       ৫৬৯.২৬       ৯১.৫০        
8. ৩২৫৮১০৪ যানবাহন য় …. ৩৪৫.০০        ৩৪৫.০০       ৩৪৫.০০        -            
9. চ াম শাখা অিফেসর ায়ী স দ য় …. ৩৯.১০          ৪০.৩৫         ৩.২০           ০.৩৭          
10. ৪১১২৩১৭ অ া  ( প-অফ ত কারখানা) …. ৩২৬.০০        ৭৬.৭০         ৬২.১০          -            
11. ৩২৫৮১০১ অ া  ায়ী স দ …. ১১.৫০           ১৫.০৫         ১৬.৯৮         ৩.৫৯          

মাট (তফিসল-চ-১)◌ঃ- …. ১৫,৯৬৭.৯৩        ৪,৯৭১.৯০         ৬,৯৭৩.৩৫        ৫৯১.০৩          

(খ) অ া  ায়ী স েদ িবিনেয়াগ:
1. ৩২৫৮১০১ হ িনমাণ, কার বা জীপ ও অ া  ঋণ …. ৭০০০.০০ ৬৭০০.০০ ৭০০০.০০ ৫৯৬৭.৫০
2. ৩২৫৮১০১ মাটর সাইেকল/সাইেকল ঋণ …. ৪০০.০০ ৪০০.০০ ২০০.০০ ১২২.৫০
3. ... কারখানা উ য়ন সং া  কা াবলী য় …. ৩০০৫.০০ ১৮৮৪.০০ ৩০০০.০০ ৮.৯৫
4. ... িবিসআইিস কেলেজর ভবন স সারণ/িনমাণ …. ১২৯৭.০০ ৭২১.০০ ৯৮১.০০ ৮১.৪৪

... মাট (তফিসল-চ-২)◌ঃ- …. ১১৭০২.০০ ৯৭০৫.০০ ১১১৮১.০০ ৬১৮০.৩৯

... মাট (তফিসল-চ(১+২)◌ঃ- …. ২৭৬৬৯.৯৩ ১৪৬৭৬.৯০ ১৮১৫৪.৩৫ ৬৭৭১.৪২
কেপােরশন/সং ার িনজ  অথায়েন পিরচালনার ায়ী ও অ া  ায়ী স দ িকংবা কে  িবিনেয়ােগর ে   সরকােরর  
যথাযথ অ েমাদন এবং িনয়ম-নীিত পালন সােপে  সংি  খােত বােজেট বরা ত অথ য় করা যেত পাের। 
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ
তফিসল-ছ

মরামত ও র ণােব ণ য়: (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ৩২৫৮১৩৪ চরা য াংশ …. ১০,৬৪৮.০০        ১০,৬৪৬.০০       ১০,৪৪৫.০০        ৪,৭৩৭.৭৯        

2. ৩২৫৮১০৫ বািষক ওভারেহািলং …. ৫,৪৬৭.৩৭          ৩,১৯৯.৬২        ৭,৬১৪.০০          ১,২২০.১৪        

3. অ া  মরামত …. ৬,৮৮০.০০          ৬,৮২৫.০০        ৬,৪২৫.০০         ২,০৭৫.২৮        

মাট (তফিছল-ছ): …. ২২,৯৯৫.৩৭             ২০,৬৭০.৬২           ২৪,৪৮৪.০০            ৮,০৩৩.২১         

তফিসল-জ
অিধকাল ভাতা: (ল  টাকায়)

িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ৩১১১৩২৭ ধান কাযালয় …. ১৭০.০০             ১৬০.০০           ১৭০.০০            ১২৪.৭১           

2. ৩১১১৩২৭ ইউিনটস হ …. ৫,২৯৬.৩০          ৫,০৪৪.২৬         ৫,১৬৫.৩৩        ৪,৮৬৪.১৮        

মাট (তফিছল-জ): ৫,৪৬৬.৩০         ৫,২০৪.২৬        ৫,৩৩৫.৩৩       ৪,৯৮৮.৮৯      

তফিসল-ঝ
উৎপাদন পির েয়র িব ািরত িববরণ: (ল  টাকায়)

িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. পেরা  বতন ও ম ির …. ১৫,৪৯৪.৬৬        ১৪,৭৫৩.০১       ১৫,৪০৪.৬৪        ১৩,২০৬.২৫     

2. ৩২১১১০৯ ক া  লবার …. ৩,৩০১.১১          ৩,০০০.০০        ২,১৭১.৭৮          ২,২৮৫.৯৯       

3. অবচয় …. ৩৩,৭৬২.৮০       ৩৩,২৩৭.৫০      ৩৯,৩৬৪.৩৮      ৪৩,২৫৬.৭৪      

4. ৩৮২১১১৬ িবমা খরচ …. ১,৭৮৩.৫৭          ১,৬০৭.৫০         ১,৭৪২.৬৮         ১,৭২৬.০৫        

5. ৩২১১১১৩ িব ৎ খরচ …. ৩৮০.০০            ৩৭৯.০০           ৪১৬.০০            ২৪০.০৮          

6. ৩২৫৮১০৮ মরামত ও র ণােব ণ …. ১,৩৫০.৫৩          ১,৪০০.০০         ১,২১০.৬৩         ৮৫২.৯৫          

7. পেরা  মালামাল …. ১,৬৫৯.৩০          ১,৬২৭.৫৬         ১,৭৮৬.৯০         ১,০৮৫.০১        

8. ভা ার ও অ া  মালামাল …. ১৪২.০০         ১৪১.০০        ১২৪.৬৫        ৯৬.০১        
9. ল/কেলজ খরচ …. ২৬.০০          ২৫.০০         ৩০.৫০         ৯.৯৭          
10. বতন সং া  আয়কর …. -              -             -             -            
11. ৩২১১১১৭ ডাক, তার ও টিলেফান …. ১৬.৩৫          ১৫.৮৪         ১৪.৮৯          ৯.৯৭          
12. ৩২৩১২০১ িশ ণ খরচ …. ৬৫.১৩          ৬১.১৩         ৬০.৩৮         ২৫.৬০        
13. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা খরচ …. ৯৪.৩১           ৮৯.৩৪         ৯৩.৯৭         ৭০.০২        
14. ৩২৫৫১০২ ন ও মিনহাির …. ৮১.৮৮          ৭৯.০২         ৭২.০৪          ৫৭.২০        
15. ৩৮২১১০২ ভাড়া, কর ও খাজনা …. ৩১৩.০০        ৩৯৯.৩৩      ৩৩৮.০৯       ২৭৫.৪৪       
16. ৩২৪১১০১ মন ও যাতায়াত …. ৯২.০০          ৯০.৩০         ৮৯.৩৬         ৬৫.১৪        
17. ৩২৫৬১০৬ পাষাক-পির দ …. ৪৫০.৬৪         ৪১৩.৮৮       ৪৩২.২৫        ৩১৫.০২      
ােল  িস/িড (পরবত  ায় ানা র করা হেলা) : …. ৫৯,০১৩.২৮          ৫৭,৩১৯.৪১         ৬৩,৩৫৩.১৪        ৬৩,৫৭৭.৪৪          

অিধকাল ভাতা খরেচর ে  িবিধ-িবধান অ সরন করত হেব।
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ
তফিসল-ঝ

চলমান (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

ােল  িব/িড ( ববত  া হেত আনা হেলা) : …. ৫৯,০১৩.২৮          ৫৭,৩১৯.৪১         ৬৩,৩৫৩.১৪           ৬৩,৫৭৭.৪৪          

18. ৩২৫৮১০১ যানবাহন পিরচালন( ালানী) র ণােব ণ …. ২৬৭.৪৫         ২৬৫.৮৪       ২৫৬.৮৮       ১৮৪.১০       
19. া িতক াস …. ৮৯৯.৬০        ৮৯৯.৬০       ৮৮৬.৬০       ৮৯১.৪৮      
20. ঘটনা ও জিনত খরচ …. ১৮২.০৬        ১৮২.০০       ১৩৪.৪০        ১৮৬.৭৯      
21. ৩২৫৪১০৩ কি ন/ রশন ভ কী …. ৩৪.০৫          ৩৩.৫৬        ২৭.৮৩         ২৭.৫০        
22. িবএস আই িফ …. ৯৮.০৪          ৯৮.০০         ৭৩.০৪          ৬৭.৬০        
23. ৩৭২১১০২ ক ণ খী খরচ …. ১৫৫.১৯         ১৫৪.৬৭       ১৩৫.৪০        ১৩২.৫৬      
24. ৩২১১১১৫ পািন খরচ …. ১৭২.৫০         ১৬৭.৫২       ১৭১.৬০        ৯৬.৬০        
25. মালামাল বহন খরচ …. ২২১.৫০         ২১৫.৫৫       ১৭৫.৩৫        ১৪৭.০৪       
26. ািগং, ািকং ও ইনসারশন …. ১,০১০.৩৩      ৮৩৩.০০      ৮৬০.০০       ৬২৬.০০      
27. ৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সং া  খরচ(আনসার) …. ৭২০.০০         ৭২০.০০       ৭১০.০০        ৬৩০.৮২      
28. িজং/মা  খনন …. ২০.০০          ১০.০০         ১১.০০          -            
29. দিশ/ িবেদিশ িবেশষ  খরচ …. ১,২৮৯.০০      ৬৬৯.০০       ১৯৪.০০        ৮১.১০        
30. াবেরটির কিমক াল …. ৭১.৬০           ৭১.০০         ৭৩.১৫          ৪৬.৭০            

31. ৪১১২৩০৫ অি -িনবাপন খরচ …. ৪৪.১০           ৪৩.৪৭         ৫৮.৮৩         ২১.৯৮        
32. ৩২১১১২৩ ভাড়া ত যানবাহেনর খরচ …. ১৭৩.০০         ১৯১.৮৯       ১৪৮.৩৯        ১০১.০৯       
33. ৩২১১১০২ েসস ি িনং …. ২২৭.৯৫         ২২৫.৪৫       ১৮২.৮৫        ১৫৭.৬৭      
34. ৩২১১১২৫ িব াপন ও চার …. ১০২.০০         ১০২.০০       ৮৮.৫০         ৮৩.৩৭       
35. ৩২২১১০২ লাইেস  নবায়ন িফ …. ৩৬.৯৮          ৩৬.৫৬        ৪০.২৪          ২৭.৯৬        
36. তল ও ড়/কমেপনেসটির িরে স …. ১৭৮.১৩         ১৭৩.৮৩       ১৬২.৫০        ১৩০.০৮      
37. ৩২৫৭২০৬ াইজ এওয়াড/অনািরয়াম …. ৯৭.২১           ৯৭.২১         ৮৪.৭৩         ৭৬.১৪         
38. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ …. ৩৫.৯৬          ৩২.২৫         ৩৪.৫০         ২৪.০৮        
39. ৩৯১১১১১ অ া …. ১৩.৩৬          ১৩.৩৬        ১৩.০০          ৯.৮৪          

মাট (তফিছল-ঝ): ৬৫,০৬৩.২৯         ৬২,৫৫৫.১৭        ৬৭,৮৭৫.৯৩        ৬৭,৩২৭.৯৪       
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ
তফিসল-ঞ

িব য় ও িবতরণ পির য় (ইউিনটস হ): (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. বতন ও ভাতািদ …. ২,১৪০.৩৬      ২,০২৬.২৫    ২,৪২০.১৪      ২,০১৪.১৮        

2. ৩২১১১০৯ ি  িভি ক িমেকর ম ির …. ৪৩০.৭৬        ৪১৪.০৭        ৩০৬.৪৬       ২৯২.৬২      
3. অবচয় …. ১,২৮২.০৪      ১,৩১৯.০১     ১,২৪৮.৩৮     ১,৩৭৫.১১    
4. ৩৮২১১১৬ িবমা খরচ …. ১৪০.১৯         ১৪০.১০        ১৩৮.৩৩       ১১৫.৮৪       
5. মালামাল বহন খরচ …. ১০২.২৫         ৯৫.৯৫         ৯৯.৬৫         ৭৭.৫০        
6. ৩২৫৬১০৬ পাষাক-পির দ …. ৪০.৩২          ৩৭.৫৪         ৩৭.২৮         ৩২.৬৬       
7. ৩২১১১২৫ িব াপন ও চার …. ৪২.০০           ৪১.৬৫         ৩৩.০০         ৩১.৭৫        
8. িব য় উ য়ন খরচ …. ১৪০.৪০         ১৩৫.০১       ১৩১.২০        ৯২.১১         
9. ৩২৫৮১০৮ মরামত ও র ণােব ণ …. ১৪৫.৮৮         ১১০.০০        ৭৩.৫৮         ৫৪.৪৫         
10. িডেপা/িব য় ক  খরচ …. ১,১৭৭.০০      ১,১১৭.০০     ৪৫০.০০        ৫৫৪.১৮      
11. ৩২২১১১২ পরী া/পিরদশন খরচ …. ০.৫০            ০.৫০           ০.৭০            ০.৪০
12. র ািন খরচ …. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০
13. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ …. ১৪.০০           ১৩.৪২         ১৪.৩০          ৮.৯৮          
14. সবা খরচ …. ৩০.৫০          ২৫.৫০         ৩০.৮৫         ১৫.৩৪        
15. ৩২৩১২০১ িশ ন খরচ …. ১১.৭৮           ১২.০৩         ৭.৪৬            ৫.৬৯          

৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা খরচ …. ২১.৩৪           ১৯.৪০          ১৯.৪৮          ১৪.৩৪         
17. ৩২৫৫১০২ ন ও মিনহাির …. ৩৬.৩২          ৩৭.৩৭         ৩৫.২২         ৩২.৮১        
18. ৩২৪১১০১ মন ও যাতায়াত …. ৪১.৩৭           ৩৮.৫৯        ৩৬.০০         ৩০.১৮        
19. ৩২৫৮১০১ যানবাহন পিরচালন( ালািন) র ণােব ণ …. ৫৬.৮৮          ৫৫.৬১         ৫১.৯৩         ৩৭.২৮        
20. ৩২১১১১৭ ডাক, তার ও টিলেফান …. ৯.০৫            ৮.৮৬          ৮.৯৩           ৫.৬৫          
21. ৩৮২১১০২ ভাড়া, কর ও খাজনা …. ১২.৯০           ১২.৫০         ১২.০৭          ৯.০৪          
22. বাফার দােম সার পিরবহন …. ১৬,৮১৪.৫০    ১৫,২২৯.২৫   ৮,৯২০.০০     ৫,৮৭৪.০৮   
23. লািডং আনেলািডং খরচ …. ৬৩৩.৬৬       ৬০৪.৮০       ৫৭৩.০০       ৪৩৫.২৩      
24. ঘটনা ও জিনত িত রণ …. ১৮.০৩          ১৮.০০         ২৩.১০          ৪.২৬          
25. ৩২১১১১০ আইন ও পশাজীিব খরচ …. ৬.০০            ৬.০০           ৬.০০           ৩.৪০          
26. ািগং, ািকং ও ইনসারশন …. ৬০২.০০        ৫০২.০০       ৩৫২.০০       ১৪৬.০৫      
27. ৩৭২১১০২ িবেনাদন/ খলা লা ও াব …. ৩২.০৬          ৩১.৮৮         ২৫.১২          ২৫.৪৬        
28. মািকং িফ/িবএস আই িফ …. ৪০.২৫           ৪০.২৫         ৫০.৭৫          ৩৬.১৭        
29. ৩৯১১১১১ অ া …. ৭.৫০            ৮.৮০           ৬.৯০           (১৯০.৬৫)     

মাট (তফিছল-ঞ): ২৪,০২৯.৮৪          ২২,১০১.৩৪         ১৫,১১১.৮৩       ১১,১৩৪.১১      
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ

শাসিনক পির য় (ইউিনটস হ): তফিসল-ট (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. বতন ও ভাতািদ …. ১৬,৬৭৩.২৫        ১৫,৮৯৩.৪৪       ১৪,৩০৬.৮২       ১২,৬১১.৬০      

2. ৩২১১১০৯ ি  িভি ক িমক ও ম ির …. ২,৬৭৮.৮১          ২,৬৩৮.৩৩       ২,০৬৯.২৭         ১,৯২৯.৫৬        

3. ৩২২১১০৯ ধান কাযালেয়র ব াপনা খরচ …. ১০,১৫৬.৭৩        ৯,৪০৭.৭২         ১০,২২৩.৫৫       ১০,৩২৯.৪০      

4. আইিসআই ব াপনা খরচ …. ১,৭৫৯.৩৪          ১,১৯১.২৭          ১,৭৬১.০৫          ১,১৩০.৮৯        

5. অবচয় …. ১০,৭৫৭.৫৮      ১০,৭২৭.৫৫     ৩,৫৩৪.০০      ৩,২৭০.৬৬     
6. ৩৮২১১১৬ িবমা খরচ …. ১২৬.০৯         ১২৫.৯৬       ১৩০.৩৯       ১০৩.২৩      
7. ৩২১১১১৩ িব ৎ খরচ …. ১০৫.৭০         ১০৫.৫০       ১৯৫.৪০        ৯৪.৮৬        
8. ৩২৫৫১০২ ন ও মিনহাির …. ১২৫.৭৪         ১১৯.৫২        ৯১.০৯          ৯৩.৬৯        
9. ৩২১১১১৭ ডাক, তার ও টিলেফান …. ৫৮.৫৬          ৫৭.৯৫         ৫৪.৯৪          ৪৫.৭৪         
10. এ ার াইজ বাড সভার খরচ …. ২১০.২০         ২১৩.২০       ১৭৪.৮০        ১৪৫.৩৭      
11. ৩২৪১১০১ মন ও যাতায়াত খরচ …. ১৯২.০০         ১৯২.০০       ১৮৮.১৪        ১২৩.০০      
12. ৩৮২১১০২ ভাড়া, কর ও খাজনা …. ৩৯৯.৪৮        ৪৫৯.৬০       ৩৯৮.১৬       ৩৭১.৫৮      
13. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা খরচ …. ১১২.৫৪         ১০৯.৩৭       ৯৯.৮৩         ৭১.০৫         
14. ৩২৩১২০১ িশ ণ খরচ …. ৪৪.৫৩          ৪৪.৫৩         ৪৮.৩৬         ১৮.৬৪        
15. ৩২৫৬১০৬ পাষাক-পির দ …. ২৩০.৩৮        ২১৩.৩৬       ১৮৯.১১        ১৫৬.৭৬      
16. ৩২৫৮১০৮ মরামত ও র ণােব ণ …. ৭৭৮.০৫         ৬১৩.৮৭       ৬১৩.৮৭       ৪২২.২৮      
17. ৩২৫৮১০১ যানবাহন পিরচালন( ালািন)র ণােব ণ …. ৪১৩.৩২        ৩৯৯.০২       ৩৭৪.৭৮        ২৯১.২৭       
18. ৩২১১১২৩ ভাড়া ত যানবাহেনর খরচ …. ২৩৪.৪১         ২৩৮.১১       ২৩১.৬১        ১৪০.৬৯      
19. ৩২২১১০১ িনরী া িফ …. ৩৫.৩৫          ৩৪.৩০         ৩৪.৪০          ২৩.৮১        
20. ৩২১১১১০ আইন ও পশাজীিব খরচ …. ১৫৯.০০         ১৫৬.১০       ১৫০.৬০        ৩৪৯.৩৮      
21. ৩২১১১২৫ িব াপন ও চার …. ৪৪৬.৬১         ৪৩৮.৯২       ২৫৪.০১        ৪৩৩.৬৩     
22. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ …. ৯৭.২০           ৯৩.৩০        ৯৬.১৫          ৬৫.৯৫        
23. ৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সং া  খরচ(আনসার) …. ১,৬৯৬.৮০     ১,৬৭৮.৯১     ১,৫২৯.০০     ১,৪০৭.৩৫        

24. ৩২৫৪১০৩ কি ন, রশন ভ কী …. ৫০.৫১           ৪৯.৯০         ৪০.৪০          ৩৭.৯৪        
25. ৩৭২১১০২ ক ান খী খরচ …. ২৭১.৬৯         ২৮৪.৫২       ২২৮.২৫        ২১৯.১৬       
26. ঘটনা ও জিনত খরচ …. ২১৩.০০        ২২৫.৫০       ২০২.৫০        ১৫৯.০৯      
27. ৩২৪৩১০২ া িতক াস …. ৩৬০.১০        ৩৫০.৭৫       ৬২২.৪০        ৩৪৭.২৫      
28. ল/কেলজ এর খরচ …. ৯২.৪০           ৯২.১০         ১১৮.৪০        ৬৭.৩৬       
29. মািকং িফ/িবএস আই িফ …. ৭.০০            ২১.০০         ৭.০০            ৫.৫০          
30. ৩২১১১২৭ সংবাদপ  ও সামিয়কী …. ১৭.১৫           ১৮.০৫         ১৮.৬০         ১০.৪৯         
31. * অিতিথ শালার খরচ …. ১২২.২০         ১২১.৩০       ৯৯.৭৫          ৮১.০৭        
32. ৩২৫৭২০৬ াইজ এওয়াড/অনািরয়াম …. ১৪৯.৬৯         ১৪২.০৮       ১২১.১৯        ৯৯.২৭        
33. ৩২১১১০২ েসস ি িনং …. ৪৮.০০          ৪৭.৪৫          ৪৭.১৫          ৩২.৩১        
34. ৩২৫৭৩০৪ ানেটশন ও গােডিনং …. ২৪.৭০           ২৪.৭০         ২১.৪৫          ১১.২৯         
35. ৪১১২৩০৫ অি  িনবাপন খরচ …. ২২.৭৫           ২১.৮৪         ২০.৪২          ৬.৫৩         
36. ৩৯১১১১১ অ া …. ২১.৬৯          ২০.৫৬         ১৭.১০          ১১.৯৮        

মাট (তফিছল-ট): ৪৮,৮৯২.৫৫          ৪৬,৫৭১.৫৮        ৩৮,৩১৩.৯৪        ৩৪,৭১৯.৬৩          

* গ  হাউস সংর ণ বাবদ বরা ত অথ খরেচর ে  অব ই িবিধ-িবধান অ সরন করেত হেব।
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ
তফিসল-ঠ

সকল পির য় একে  (ইউিনট): (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. বতন ও ভাতািদ …. ৩৪,৩০৮.২৭        ৩২,৬৭২.৭০       ৩২,১৩১.৬০       ২৭,৮৩২.০৩     

2. ৩২১১১০৯ ি  িভি ক িমক ও ম ির …. ৬,৪১০.৬৮          ৬,০৫২.৪০         ৪,৫৪৭.৫১          ৪,৫০৮.১৭        

3. ৩২২১১০৯ ধান কাযালেয়র ব াপনা খরচ …. ১০,১৫৬.৭৩        ৯,৪০৭.৭২         ১০,৫৯৭.৬৯       ১০,৩২৯.৪০      

4. আইিসআই ব াপনা খরচ …. ১,৭৫৯.৩৪          ১,১৯১.২৭          ১,৭৬১.০৫          ১,১৩০.৮৯        

5. িডেপা/িব য় ক  খরচ …. ১,২০৭.৫০           ১,১৪২.৫০         ৪৮০.৮৫            ৫৬৯.৫২          

6. বাফার দােম সার পিরবহন ও লািডং খরচ …. ১৭,৮২৪.৮৩        ১৬,০৬২.২৫       ৯,৮৬১.৬৭         ৬,৫০০.০৮       

7. ভা ার ও পেরা  মালামাল …. ১,৮০১.৩০          ১,৭৬৮.৫৬        ১,৯১১.৫৫          ১,১৮১.০২        

8. অবচয় …. ৪৫,৮০২.৪২         ৪৫,২৮৪.০৬       ৪৪,১৪৬.৭৬        ৪৭,৯০২.৫১      

9. ৩৮২১১১৬ িবমা খরচ …. ২,০৪৯.৮৫      ১,৮৭৩.৫৬    ২,০১১.৪০      ১,৯৪৫.১২    
10. ৩২১১১১৩ িব ৎ খরচ …. ৪৮৫.৭০         ৪৮৪.৫০       ৬১১.৪০        ৩৩৪.৯৪      
11. ৩২৫৮১০৮ মরামত ও র ণােব ণ …. ২,২৭৪.৪৬      ২,১২৩.৮৭    ১,৮৯৮.০৮     ১,৩২৯.৬৮   
12. ল/কেলজ এর খরচ …. ১১৮.৪০         ১১৭.১০        ১৪৯.৯৫        ৭৭.৩৩        
13. ৩২১১১১৭ ডাক, তার ও টিলেফান …. ৮৩.৯৬          ৮২.৬৫         ৭৮.৭৬         ৬১.৩৬        
14. ৩২৩১২০১ িশ ণ খরচ …. ১২১.৪৪         ১১৭.৬৯        ১১৬.২০        ৪৯.৯৩        
15. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা খরচ …. ২২৮.১৯         ২১৮.১১        ২১৩.২৮       ১৫৫.৪১       
16. ৩২৫৫১০২ ন ও মিনহাির …. ২৪৩.৯৪         ২৩৫.৯১       ১৯৮.৩৫       ১৮৩.৭০      
17. ৩৮২১১০২ ভাড়া, কর ও খাজনা …. ৭২৫.৩৮        ৮৭১.৪৩       ৭৪৮.৩২        ৬৫৬.০৬     
18. ৩২৪১১০১ মন ও যাতায়াত খরচ …. ৩২৫.৩৭        ৩২০.৮৯       ৩১৩.৫০       ২১৮.৩২      
19. ৩২৫৬১০৬ পাষাক-পির দ …. ৭২১.৩৪         ৬৬৪.৭৮       ৬৫৮.৬৪       ৫০৪.৪৪       
20. ৩২৫৮১০১ যানবাহন পিরচালন( ালািন)র ণােব ণ …. ৭৩৭.৬৫        ৭২০.৪৭        ৬৮৩.৫৯       ৫১২.৬৫      
21. ৩২৪৩১০২ া িতক াস …. ১,২৫৯.৭০      ১,২৫০.৩৫    ১,৫০৯.০০     ১,২৩৮.৭৩   
22. ঘটনা ও জিনত খরচ …. ৪১৩.০৯         ৪২৫.৫০       ৪০০.৬০        ৩৫০.১৪      
23. ৩২৫৪১০৩ কি ন, রশন ভ কী …. ৮৪.৫৬          ৮৩.৪৬        ৬৮.২৩         ৬৫.৪৪        
24. মািকং িফ/িবএস আই িফ …. ১৪৫.২৯         ১৫৯.২৫       ১৩০.৭৯        ১০৯.২৭       
25. ৩৭২১১০২ ক ণ খরচ …. ৪৫৮.৯৪         ৪৭১.০৭        ৩৮৮.৭৭       ৩৭৭.১৮      
26. মালামাল বহন খরচ …. ১,৫৫৯.৪১      ১,৪১৮.৩০     ১,২২৪.৮০     ৮০৫.৮২      
27. ৩২৫৩১০৩ িনরাপ া সং া  খরচ(আনসার) …. ২,৪১৬.৮০      ২,৩৯৮.৯১    ২,২৩৯.০০     ২,০৩৮.১৭   
28. ৩২১১১২৫ িব াপন ও চার …. ৭৩১.০১         ৭১৭.৫৮       ৫০৬.৭১        ৬৪০.৮৬      
29. ৩২১১১০৬ আ ায়ন খরচ …. ১৪৭.১৬         ১৩৮.৯৭       ১৪৪.৯৫        ৯৯.০১        
30. ৩২১১১২৩ ভাড়া ত যানবাহেনর খরচ …. ৪০৭.৪১         ৪৩০.০০       ৩৮৯.৭০       ২৪১.৭৮       
31. ৩২১১১০২ েসস ি িনং …. ২৭৫.৯৫         ২৭২.৯০       ২৪২.৯০        ১৮৯.৯৮      
32. লাইেস  নবায়ন িফ …. ৩৭.৪৮          ৩৭.০৬         ৪০.৯৪          ২৮.৩৬       
33. তল ও ড়/কমেপনেসটির িরে …. ১৭৮.১৩         ১৭৩.৮৩       ১৬২.৫০        ১৩০.০৮      
34. ৩২৫৭২০৬ াইজ এওয়াড/অনািরয়াম …. ২৪৬.৯০         ২৩৯.২৯       ২০৫.৯২        ১৭৫.৪১       
35. ৩৯১১১১১ অ া …. ২,২৩৭.১০      ১,৫৯৯.২০     ১,০৭১.৬০     ৭০৮.৮৯      

মাট (তফিছল-ঝ+ঞ+ট)=ঠ: ১৩৭,৯৮৫.৬৮      ১৩১,২২৮.০৯     ১২১,৮৪৬.৫৬     ১১৩,১৮১.৬৮    
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
ইউিনটস হ
তফিসল-ড

ায়ী স েদ িবিনেয়াগ (ইউিনট): (ল  টাকায়)
িমক বােজট সংেশািধত অ েমািদত সামিয়ক
নং ২০২2-২3 ২০২1-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
1. ৪১১১৪ িম ও িম উ য়ন …. ১,০১০.০০           ৯৭৮.০০           ৯৫৭.০০            -                

2. ৪১১১৩১৭ ভবন ও অ া  কাঠােমা িনমাণ …. ৩০,৮১৮.৫০        ৮,০০০.০০        ২৯,১৯০.৫০       ১,৭৪১.৩৯        

3. ৪১১২৩১৬ া  মিশনারী ও য পািত …. ৩৪৪,১৭৭.১৪       ১৩১,২৮৩.২১     ৩০৩,৮৭১.১৪     ৩০,৬৬০.০৮    

4. ৪১১২৩১০ আসবাপ  ও অিফস সর ামািদ …. ১,২৪৫.১৯           ১,৩৯০.২৪         ৭৫৬.৯৭            ৪১৪.২৪           

5. ৪১১২১০১ যানবাহন …. ১,৯৬১.২১           ১,৩৬৭.৫০        ১,৬৯৩.৭৮         ১৭৮.৩৮          

6. অ া  অ ায়ী স দ …. ৫৫৭.১৩             ৫২২.৬৫           ৯১৫.৫৯            ৬.৬৯             

7. উপ- মাট: ৩৭৯,৭৬৯.১৭      ১৪৩,৫৪১.৬০     ৩৩৭,৩৮৪.৯৮    ৩৩,০০০.৭৮     

8. ৭২১৫১০১ * হ িনমাণ/ মাটরসাইেকল/সাইেকল ঋণ …. ২,৫৫০.০০          ২,৫০০.০০        ২,১৭৫.০০         ১,৫২১.০৬        

9. মাট (তফিছল-ড): ৩৮২,৩১৯.১৭      ১৪৬,০৪১.৬০     ৩৩৯,৫৫৯.৯৮    ৩৪,৫২১.৮৪      

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

   মাট   ( ব: 
া)

ক  সাহা  
(টাকাংশ)

মাট ব: া টাকাংশ

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
চলমান ক

1. 224057400

ছাতক িসেম  কা ািন 
িল: এর উৎপাদন প িত 
ওেয়ট েসস থেক াই 

েসস এ পা রকরণ 
(সংেশািধত) 
(০১/০১/২০১৬ হেত 
৩১/০৩/২০২৩)

সংেশািধত
অ েমািদত

89010.72 
(৬৬৪১৬.৮৪)

0.00
(--)

31000.০০ 
(31000.০০)

0.00 0.00

2. ২২৪১৪৭৮০০

সার সংর ণ ও িবতরণ 
িবধার জ  দেশর  

িবিভ  জলায় ন ন ১৩  
বাফার গাডাউন িনমাণ (২য় 
সংেশািধত) (০১/০১/২০১৭ 
হেত ৩১/১২/২০২২)

সংেশািধত
অ েমািদত

  ৫৪৫৩৩.২৯
(--)

0.00
(--)

  ৮০০০.০০ 
(৭০০০.০০)

0.00 0.00

বরা ত 
8000.00 ল  
টাকার মে  সং ার 
িনজ  অথায়ন 
1000.00 ল  টাকা 
অ  আেছ।

3. ২২৪২৮২০০০

ঘাড়াশাল পলাশ ইউিরয়া 
ফা লাইজার ক  
(িজিপইউএফিপ) 
(০১/১০/২০১৮ হেত 
৩০/০৬/২০২২)

অ েমািদত
1046091.00
(896486.43)

861672.00
(--)

285500.00 
(15500.00)

270000.00 0.00

4. 224278300

"সার সংর ণ ও িবতরেণর 
িবধােথ দেশর িবিভ  

জায়গায় ৩৪  বাফার দাম 
িনমাণ" (০১/০৯/২০১৮ 
হেত ৩০/০৬/২০২2)

অ েমািদত
198303.96

(--)
0.00
(--)

16978.00 
(16978.00)

0.00 0.00

5. 224289300

অ ায়ী িভি েত রাসায়িনক 
 সংর েণর জ  দাম 

িনমাণ" (০১/০৩/২০১৯ 
হেত ৩০/০৬/২০২২)

অ েমািদত
7941.51

(--)
0.00
(--)

4600.00 
(4600.00)

0.00 0.00

মাট ০.০০ ০.০০
346078.00 
(75078.00)

২৭০০০০.০০ ০.০০

ন ন ক

"ইউিরয়া 
ফরমালিডহাইড-৮৫(UF-

85) া  াপন" স া  
বা বায়নকাল: 
০১/০১/২০২২ হেত 
৩১/১২/২০২৩

ক  গত 
25/01/2022 
তািরেখ একেনক 
ক ক অ েমািদত 
হেয়েছ।

0.001. অ েমািদত
72430.12

(59289.14)
0.00
(--)

0.00 0.00

বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন
২০২২-২৩ অথবছেরর বািষক উ য়ন কম িচ (িবিনেয়াগ)

িমক 
ন র

কে র কাড কে র নাম 
(বা বায়নকাল)

অ েমাদেনর 
পযায় মাট া িলত য়

২০২2-২3 অথবছেরর বািষক উ য়ন 
কম িচেত বরা

ম
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বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
দীঘ ময়াদী ঋন পিরেশাধ ( বদিশক, সরকাির, াংক ও অ া  দায় পিরেশাধ)

(ল  টাকায়)
িমক কাড নং িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক

নং ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১
১ . বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত )

     (ক) আসল ১৫১০০.০৭ ১০১০০.০৭ ১০২০৩.৫৮ ৮৫০০.০০
     (খ) দ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ২০০.০০

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:- ১৫৯০০.০৭ ১০৯০০.০৭ ১১০০৩.৫৮ ৮৭০০.০০
(কেপােরশন হইেত া  িহসাব অ যায়ী)

বাংলােদশ কিমক াল ই াি জ কেপােরশন 
দীঘেময়াদী ঋেণর িববরণী

(ল  টাকায়)
িমক বেকয়া বােজট সংেশািধত আদায়

নং ৩০/০৬/২০২১ ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১
দীঘেময়াদী ঋেণর িববরণী ১২৭৮১৯০.১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১ .      (ক) আসল ০.০০ ৪৩৭৩০.৩০ ৪৩৭৩০.৩০ ০.০০
২ .      (খ) দ ০.০০ ৪৬৬১৩.৭০ ৪৬৬১৩.৭০ ০.০০

মাট: ১২৭৮১৯০.১১ ৯০৩৪৪.০০ ৯০৩৪৪.০০ ০.০০
( জারী ও ঋণ ব াপনা অ িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত া  )
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