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বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 
১. �িমকা 

 ��িসেডি�য়াল অড �ার ৫৯ (PO-59) এর মা�েম ১৯৭২ সােলর ৩১ �ম ওয়াপদােক িবভ� কের বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন 
�বাড � (িবউেবা) এবং বাংলােদশ পািন উ�য়ন �বাড � গঠন করা হয়। বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � িব��ৎ, �ালািন ও খিনজ স�দ 
ম�ণালেয়র িব��ৎ িবভােগর অধীন এক� �সবা�লক জনিহতকর �িত�ান। এ �িত�ােনর �ল উে�� িনরিবি�� ও �ণগতমান 
স�� িব��ৎ সরবরােহর মা�েম �দেশর আথ �-সামিজক ও মানবস�েদর উ�য়েন সরকার ক��ক �হীত পিরক�না বা�বায়ন 
করা। এছাড়া বাংলােদেশ িব��ৎ উৎপাদেন �ব�ত �ালািনর িবক� বা ন�ন উৎেসর স�ান, উ�য়ন ও িব��েতর সেব �া� �বহার 
িনি�তকরার লে�� সািব �ক পিরক�না �ণয়ন এবং তা বা�বায়ন করা িবউেবা’র এক� অ�তম দািয়�। িবউেবা ২০২১ সােলর 
মে� সবার জ� সা�য়ী �ে� িব��ৎ সরবরােহর লে�� কাজ কের যাে�। িবউেবা চ��াম, �িম�া, ময়মনিসংহ ও িসেলট 
অ�েলর শহর এলাকাসহ িক� িক� পি� এলাকায় িব��ৎ িবতরেণর দািয়� পালন কের আসেছ। বত�মােন িবউেবা িনজ� িব��ৎ 
উৎপাদেনর পাশাপািশ Single Buyer িহসােব সরকাির ও �বসরকাির িব��ৎ উৎপাদন �ক� �থেক িব��ৎ �য় করেছ এবং 
িডিপিডিস, �ডসেকা, ওেজাপািডেকা, �নসেকা, আরইিব ও িবউেবার িনজ� িবতরণ অ�েল িব��ৎ িব�য় করেছ।  
 �িষ ও �ামীণ অথ �ৈনিতক উ�য়েনর ��ে� িব��েতর অপিরসীম ��ে�র িবষয় িবেবচনা কের পি� ও �ামীণ এলাকায় 
িব��েতর �বহার �ত িনি�ত করার জ� Ordinance No. LI of 1977এর মা�েম ১৯৭৭ সােলর অে�াবের পি� িব��তায়ন �বাড � 
(আরইিব)গ�ত হয়। পরবত�েত িব��ৎ খাত সং�ার কম ��িচ র আওতায় িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র আওতা�� রাজধানী ঢাকা এবং 
এর আেশপােশর �জলা�েলােত িব��েতর �বহার ��ু ও �িনয়ি�ত করার জ� ১৯৯০ সােল �হ�র ঢাকা এলাকার জ� ঢাকা 
িব��ৎ সরবরাহ ক��প� (DESA) গ�ত হয়। ১৯৯৭ সােল �ডসা’র একাংশ িনেয় ঢাকা ইেলকি�ক সা�াই �কা�ািন  িলিমেটড 
(DESCO) গঠন করা হয়। এছাড়া ২০০৮ সােল �ডসা’র সামি�ক কায ��ম িনেয় ঢাকা পাওয়ার িডি�িবউশন �কা�ািন  যা�া �� 
কের। ১৯৯৬ সােল �কা�ািন আইেনর অধীেন পাওয়ার �ীড �কা�ািন অব বাংলােদশ (PGCB) গ�ত হয় এবং স�ালন িসে�েমর 
�ণ � দািয়� এর উপর �া� হয়। সং�ার কম ��িচর ধারাবািহকতায় িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র িবিভ� কায ��মেক পয �ায়�েম িবিভ� 
�কা�ািন �ত �পা�র করা হয়। �যমন, ১৯৯৬ সােল আ�গ� পাওয়ার ��শন �কা�ািন  (APSCL) ২০০২ সােল �হ�র �লনা ও 
বিরশাল িবভাগ িনেয় পি�মা�ল িব��ৎ িবতরণ �কা�ািন  (WZPDCL), ২০০৪ সােল িব��ৎ উৎপাদন �কা�ািন  ইেলকি�িস� 
�জনােরশন �কা�ািন  অব বাংলােদশ (EGCB), ২০০৭ সােল নথ �-ওেয়� �জান পাওয়ার �জনােরশন �কা�ািন  (NWPGCL), ২০১৭ 
সােল নদ �ান ইেলকি�িস� সা�াই �কা�ািন  (NESCO) গঠন করা হয়। িবউেবা হেত �� নবগ�ত এ সম� �কা�ািন  িবউেবা’র 
সাবিসিডয়াির �কা�ািন  িহসােব পিরচািলত হে�। 

২. �পক� (Vision) 
 

 িনরিবি�� মানস�ত িব��ৎ সবার িনকট সরবরাহ করা। 
 

৩. অিভল�� (Mission) 
 

 �টকসই উ�য়ন এবং �াহেকর স�ি� অজ�েনর লে�� িব��েতর ধারাবািহক ��ি� িনি�ত করা। 
 

৪.  �ধান কায �াবলী 

 �দেশর িব��ৎ চািহদা �মটােনার উে�ে� ন�ন ন�ন িব��ৎ �ক� �াপেন �� �ময়ািদ, ম�েময়ািদ ও দীঘ �েময়ািদ 
পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়ন, 

 িব�মান িব��ৎ �কে�র পিরচালন, সংর�ণ, আ�িনকায়ন ও �নব �াসন। 

 সরকািরখাত, আইিপিপ, এসআইিপিপ, �র�াল ও �ইক �র�ালিব��ৎ �ক� �াপেন কায �করী �িমকাসহ উৎপািদত িব��ৎ 
�য়। 

 িবতরণ �কা�ািন  �েলার িনকট িব��ৎ িব�য় 

 িবি�ত িব��ৎ িবল আদােয়র মা�েম রাজ� আদায় �জারদার করণসহ ন�ন িব��ৎ �ক� �াপেন অথ � িবিনেয়াগ করা 

 িসে�ম লস �হণেযা� পয �ােয় রাখেত কায �করী পদে�প �হণ 

 মানবস�দ উ�য়ন (HRD) এবং দ� �শাসিনক ও আিথ �ক �ব�া গেড় �তালা।   
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৫.       �কৗশলগত উে�� 

 সরকােরর উ�য়ন কােয � িব��ৎ খােতর অিধকতর অংশ�হণ।  

 িব��ৎ উৎপাদন �কে� �টকসই উ�য়েনর লে�� আ�িনক কািরগির ��ি� উ�াবেনর মা�েম �াথিমক  �ালািন 
ও িবক� �ালািনর সেব �া�ম �াবহার িনি�ত করা। 

 একক ��তা িহসােব িব��ৎ উৎপাদনকারীেদর িনকট হইেত িব��ৎ �য় করা। 

 সামািজক ও অথ �ৈনিতক উ�য়েনর জ� �াহেকর িনকট িনরিবি�� িব��ৎ সরবরাহ। 

 সামাি�ক চ�ােল� উ�রেণর জ� অংশ�হন�লক কােজর পিরেবশ �তির, দলগত মেনাভাব �ি� এবং ন�ন ন�ন 
উ�াবেন উৎসাহ �দান। 

    

 ৬. অজ�নস�হ 

 �দেশর �মাট জনসং�ার �ায় ৯০% শতাংশ নবায়নেযা� �ালািনসহ িব��ৎ �িবধার আওতায় এেসেছ               
(জা�য়াির.২০১৮) 

 বত�মান সরকার দািয়� �হেণর পর িব��ৎ খােত তাৎ�িণক ��েময়ািদ, ম�েময়ািদ ও দীঘ �েময়ািদ পিরক�না �হণ 
করার ফেল বত�মােন �ািপত িব��ৎ উৎপাদন �মতা িতন�েণরও �বশী �ি� �পেয় �ফ�য়াির. ২০১৮ পয �� 
ক�প�ভসহ ১৬,০৪৬ �মগাওয়ােট উ�ীত হেয়েছ। 

 বত�মান �ব�ার উ�য়েনর জ� সরকার �পক কম ��িচ �হণ কেরেছ। এর ফেল বত�মােন ( �ফ�য়াির.২০১৮ ) িব��ৎ 
িবতরণ লাইন ৪,২৯,০০০ িকেলািমটাের উ�ীত হেয়েছ এবং �াহক সং�া ২৭,১০,০৪৩ জন হেয়েছ। সাব ��িণক 
মিনটিরং ��ায়েনর ফেল িব��ৎ খােতর পারফরেম� উে�খখেযা� হাের �রাি�ত হেয়েছ। 

 ২০১৬-২০১৭ অথ � বৎসের িসে�ম লস ৯.২৭% �নেম এেসেছ, যা ২০০১-২০০২ সােল ২৭.৯৭% িছল। আগামী 
২০২১ সােলর মে� �দেশর সকল জনগণেক িব��ৎ �িবধার আওতায় আনার লে�� সরকার িব��ৎ খােতর উ�য়ন 
এবং সং�ার ও �নগ �ঠেনর কায ��ম �হণ কেরেছ। 

 িব��ৎ খােত �াপক উ�য়েনর �পছেন রেয়েছ �েগাপেযাগী বা�বস�ত পিরক�না, �বসরকাির খােত �দিশ-িবেদিশ 
িবিনেয়াগ আ�� করেত উৎসাহ ও �েণাদনা �দান এবং আ�িলক সহেযািগতার িভি�েত িব��ৎ আমদািনর �ব�া �হণ। 
বত�মােন মাথািপ� িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ৪৩৩ িকেলাওয়াট ঘ�া ( ক�াপ�ভ �জনােরশনসহ ) যা িবে�র অ�া� 
উ�য়নশীল �দশ�েলার �লনায় কম। 

   ৭. সং�ার Key Performance Indicators (KPI)  
 

        িবউেবার সামি�ক পারফরেম� উ�য়েন িব��ৎ উৎপাদেনর ��ে� ��নতম পে�  িন�িলিখত  �ারািমটার�েলা 
অজ�ন করেত হেব: 

 

�িমক ন�র �ারািমটার ইউিনট ল�মা�া 
১. এ�ােভইিলিবিল� ফ�া�র % ৮০.০০ 
২. �ফাস � আউেটজ �রইট % ১০.০০ 
৩. �নট থাম �াল দ�তা % ৩২.০০ 
৪. সহায়ক �বহার   

ক.ি�ম টারবাইন-এস� (�াস) % ৭.৫০ 
খ .ি�ম টারবাইন-এস� (কয়লা) % ১০.০০ 
গ .ক�াই� সাইেকল িসিস (�াস) % ৩.৫ 
ঘ .ক�াই� সাইেকল িসিস (িডেজল) % ৩.৫ 
ঙ .�াস টারবাইন -িজ� % ১.৭৫ 
চ .িরিসে�ােক�ং ইি�ন- আরই % ২.৫ 
জ .হাইে�া % ০.৪০ 
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        িব��ৎ িবতরণ এবং অ�া� ��ে� ��নতম পে�  িন�িলিখত  �ারািমটার�েলা অজ�ন করেত হেব: 

�িমক 
ন�র 

পারফরেম� ইি�েকটর (িপ আই) ইউিনট ল��মা�া 
অথ � বৎসর (২০১৭-১৮) 

১. ন�ন ক�াপািস� �ি� (আইিপিপ সহ) �মঃওঃ ৬৫৭ 
২. ন�ন  িবতরণ লাইন �তির িকঃিমঃ ৮০০ 
৩. ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন �তির/ ক�াপািস� �ি� এমিভএ ১৫০ 
৪. িবতরন িসে�ম লস % ১০.০০ 
৫. অনাদায়ী �দনা (এ�াকাউ�স িরিসেভাবল) মাস সম�� ২.৩০ 
৬. িসে�েমর গড় ইনটারাপশন িডউেরশন �চক (এসএআইিডআই) িমিনটস ৮০০ 

৭. িসে�েমর গড় ইনটারাপশন ি�েকােয়ি� �চক 
(এসএআইএফআই) 

সং�া ৩০ 

৮. গড় �িশ�ণ ঘ�া ঘ�া ৭০ 
৯. ি�-�পইড িমটার সংেযাজন সং�া ৫০০০০০ 
১০. আবািসক ন�ন সংেযাগ সং�া ১১০০০০ 
১১. আদায়/ িবল অ�পাত % ৯৭.০ 
১২. চলিত অ�পাত �রিশও ১:০১ 
১৩. �ইক অ�পাত �রিশও ০.৮:১ 
১৪. �ড�ট সািভ �স কভােরজ অ�পাত �রিশও ১:০১ 
১৫. অনাদায়ী পাওনা (এ�াকাউ�স �পইবল) মাস ২ 
১৬. �িত িবিলং পেয়ে� পাওয়ার ফ�া�র  % ৯০ 
১৭. বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ বা�বায়ন (আিথ �ক) % ১০০ 
১৮. ওভারেলােডড �া�ফরমার �াসকরণ % ২ 

 

৮. সম�া ও চ�ােল�স�হ 
 

 িব��ৎ উৎপাদন  �কে� িবিনেয়াগ ও সািব �ক দ�তা �ি�র িবষয়�েলা অ�তম চ�ােল�। এছাড়াও ���ে� �নগত  
িব��ৎ �াহেকর িনকট �পৗঁেছ �দওয়া �হৎ চ�ােল�। 

 

৯. ভিব�ৎ পিরক�না  
 

 িভশন ২০২১ অজ�েনর লে�� সারােদেশ �ায় ২৪,০০০ �মঃওঃ িব��ৎ উৎপাদন �মতা অজ�েনর লে�� পিরক�না �হণ 
করা হেয়েছ। ২০৩০ সােল ৪০,০০০ �মঃওঃ ও ২০৪১ সােল ৬০,০০০ �মঃওঃ িব��ৎ উৎপাদন �মতা অজ�েনর পিরক�না 
রেয়েছ এর জ� সরকােরর �� �ময়ািদ, ম�েময়ািদ ও দীঘ �েময়ািদ পিরক�নার আওতায় িব��ৎ উৎপাদন, িবতরণ ও 
স�ালন লাইন �ি�র �ক�স�হ বা�বায়েনর িবিভ� ধােপ রেয়েছ। বত�মান পিরক�না িনে� উে�খ করা হেলাঃ  

 

   বত�মােন সরকাির খােত �মাট ৭,৮৫৭ �মঃওঃ �মতার ২০ � এবং �বসরকাির খােত �মাট ৭,৯৪২ 
�মঃওঃ �মতার ৪১ � সহ সব �েমাট ১৫,৭৯৯ �মঃওঃ �মতার ৬১ � িব��ৎ �ক� িনম �াণাধীন রেয়েছ 

   বত�মােন �বসরকাির খােত �মাট ১১৫১ �মঃওঃ �মতার ৮ � এবং �বসরকাির খােত �মাট ৩,১৯৪ 
�মঃওঃ �মতার ১৭ � সহ সব �েমাট ৪,৩৪৫ �মঃওঃ �মতার ২৫ � িব��ৎ �কে�র দরপ� �ি�য়াধীন 
রেয়েছ, যা ধারাবািহকভােব �ি� �া�র স�ব হেব। 

   বত�মােন সরকাির খােত ২৩,২৫২ �মঃওঃ �মতার ২১ � িব��ৎ �ক� �াপন পিরক�নাধীন রেয়েছ 
এর মে� পায়রােত �মাট ৩ × ১২০০ �মঃওঃ �মতার ৩ � এবং মেহশখালীেত �মাট ৩ × ১২০০ 
�মঃওঃ �মতার ৩ � এলএনিজ িভি�ক িব��ৎ �ক� �াপন পিরক�নায় অ�� �� রেয়েছ। 

   ২০১৮ �থেক ২০২২ সােলর মে� �মাট ২,৩৩৬ �মঃওঃ �মতার িব��ৎ আমদািনর পিরক�না 
রেয়েছ। 
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১০. 

 

সং�ার ২০১৯-২০ অথ �বছেরর �া�িলত ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং      

২০১৭-১৮ অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, নীট �নাফা /(ঘাটিত):      
                                                                                                       (ল� টাকায়)  

 
 

�িমক 
ন�র  

িববরন বােজট 
২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৮-১৯ 

অ�েমিদত বােজট 
২০১৮-১৯ 

সামিয়ক 
২০১৭-১৮ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ৩,৭৫৭,৩৫৪.২০ ৩,৩৪৯,০৬৬.৫০ ৩,১১৫,৪৪৬.৯০ ৩,০৬০,৪৪১.৯১ 
২. �মাট �য় ৪,৬২৯,১৬৩.৭৬ ৪,৩৭৭,৯৮২.২৭ ৩,৯১৯,১০১.৭৬ ৩,৯৯১,৪৫৭.১১ 
৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত)  (৮৭১,৮০৯.৫৬) (১,০২৮,৯১৫.৭৭) (৮০৩,৬৫৪.৮৬) (৯৩১,০১৫.২০) 

 
১১. বােজট পয �ােলাচনা 

ক. পিরচালন ��া� 

 ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০ অথ �বছের িব��ৎ খােতর �মাট �ািপত �মতা যথা�েম 18787.০০ �ম. ও. এবং 22427.০০ । 

২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট �ািপত �মতা িছল 15702.00 �ম. ও.।  ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০ অথ �বছের িব��ৎ খােতর �মাট 

উৎপাদন যথা�েম 18244.০০ �ম. ও. এবং 21898.০০ �ম. ও.। ২০১৭-১৮ অথ �বছের �মাট উৎপাদন িছল 15159.০০ �ম. ও.। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের  �বাড � ক��ক �থাক উৎপািদত িব��েতর �মাট পিরমাণ িছল 15365 িগগা ওয়াট ঘ�া । ২০১৮-১৯ ও  

২০১৯-২০ অথ �বছের �থাক উৎপাদন �ি� �পেয় যথা�েম 18185.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 23296.97 িগগা ওয়াট ঘ�া হেব বেল 

ল�মা�া ধায � করা হেয়েছ। �বাড � ২০১৮-১৯ও ২০১৯-২০ অথ �বছের আ�গ� িব��ৎ উৎপাদন �ক�  হেত যথা�েম 7726.00 

িগগা ওয়াট ঘ�া ও 7035.68 িগগা ওয়াট ঘ�া, আই িপ িপ/এস আই িপ িপ হেত যথা�েম 18637.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 

20614.19 িগগা ওয়াট ঘ�া, �র�াল হেত যথা�েম 6127.00 এবং 3659.61 িগগা ওয়াট ঘ�া, আমদািন হেত যথা�েম 

7259.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 8197.80 িগগা ওয়াট ঘ�া, ইিজিসিব হেত যথা�েম 4041.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 4527.49 

িগগা ওয়াট ঘ�া,এন ডি�উ িপিজিসএল হেত  যথা�েম 5998.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 9462.63 িগগা ওয়াট ঘ�া এবং 

আরিপিসএল  হেত  যথা�েম 603.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 488.00 িগগা ওয়াট ঘ�া িব��ৎ �য় করেব বেল ল��মা�া ধায � 

কেরেছ।  

 িবিপিডিব ক��ক পািন হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��ত উৎপাদন হেত 1027.00 িগগা 

ওয়াট ঘ�া �াস কের ২০১৮-১৯ সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট  যথা�েম 729.00 এবং 804.00 িগগা 

ওয়াট ঘ�ায় ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �াস হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ 

�া�িলত অথ �বছের যথা�েম 14401.00 িগ. ও. ঘ. এবং 19540.48 িগ. ও. ঘ. ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ 

অথ �বছের �াস হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল 9384.00 িগ. ও. ঘ. । তরল �ালািন �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ 

২০১৮-১৯সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যথা�েম 1939.00 িগ. ও. ঘ. এবং 1003.00 িগ. ও. ঘ. ল��মা�া 

ধায � করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের তরল �ালািন �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল 3140.00 িগ. ও. ঘ. । কয়লা �ারা 

িব��ৎ উৎপাদেনর  পিরমাণ ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের যথা�েম 1116.00 িগ. ও. ঘ. এবং 

1949.49 িগ. ও. ঘ. হেব বেল ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের কয়লা �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল 

1814.00 িগ. ও. ঘ.  

 ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের িবল�ত িব��েতর পিরমাণ িছল যথা�েম 65168.00 িগ. ও. ঘ. 

এবং 71711.21 িগ. ও. ঘ. । ২০১৭-১৮ অথ �বছের িবল�ত িব��েতর পিরমাণ িছল 52894.36।  ২০১৭-১৮ অথ �বছের কয়লা 
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�ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ৬৫০.০০ িগ. ও. ঘ. । ২০১৭-১৮ অথ �বছের িব��েতর স�ালন ও িবতরণ খােত িসে�ম লস 

িছল ৪.২৯%। ২০১৮-১৯এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের তা ৪.৪৩ থাকেব হেব বেল �ত�াশা করা হে�।  

 ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �বােড �র িব�য় রাজ� হেব যথা�েম ৩২৮৮২.১০ �কা� ও ৩৬৯৬২.৭১ �কা� টাকা। 

২০১৭-১৮ অথ �বছের রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ২৯৭৪১.১৬ �কা� টাকা। িব��েতর একক �িত িব�য় রাজ� ২০১৮-১৯ ও 

২০১৯-২০ অথ �বছের হেব ৫.০৫ টাকা এবং ৫.১৫ টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের একক �িত িব�য় রাজে�র পিরমাণ িছল ৫.৬২ 

টাকা।  

 
 ২০১৮-১৯ অথ �বছের �ত�� পিরচালন �য় ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর ��ত �য় ৩৬০৫৭.৩৩ �কা� টাকা অেপ�া �ি� 

�পেয় ৩৯৪৯১.৯৩ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট তা �ব �বত� বছেরর �লনায় �ি� �পেয় দ�ড়ােব  

৪১৬১৬.৪৬ �কা� টাকায়। ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী একক �িত িব��েতর উৎপাদন �য় িছল ৬.২২ টাকা।  

২০১৮-১৯ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এটা হেব ৫.৭৬ টাকা ও ২০১৯-২০ অথ �বছেরর বােজেট কেম ৫.৩৮ টাকা। উৎপাদন 

�য় �ি�র ফেল সং�া ২০১৭-১৮ অথ �বছের ৮২৩৩.৪০ �কা� টাকার পিরচালন �লাকসােনর স�ুখীন হয়। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-

২০ অথ �বছের পিরচালন �লাকসান �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৮৬০২.৪২ �কা� টাকা এবং ৬৭৬৯.৪৮ �কা� টাকা । 

 

   খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ  
 ২০১৭-১৮ অথ �বছের �বােড �র নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল 9310.15 �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত অথ �বছের ও      

২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের �বােড �র এই �লাকসােনর পিরমাণ �ি� �পেয় দ�ড়ােব যথা�েম 10289.16 �কা� ও 8718.10 

�কা� টাকায় ।  

 ২০১৭-১৮  অথ �বছের  2174.61 �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত 10848.43 �কা� টাকা তহিবল �বহােরর 

পর ঘাত� তহিবেলর পিরমাণ িছল ৮৬৭৩.৮৪ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ সংেশািধত এবং ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের 

১৯৪৮.০৬ �কা� এবং ৪৭৯৭.৫৫ �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত ১৩৯০৯.৪৩ �কা� এবং ১৪৯৭৩.৫৪ �কা� টাকা 

তহিবল �বহােরর পর নীট তহিবেলর ঘাটিতর পিরমাণ ১১৯৬১.৩৭ �কা� এবং ১০১৭৫.৯৯ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। 

  

   গ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  
 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯  

��ত  

২০১৭-১৮   

১. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান ) �কা� টাকা -6769.49 -8602.43 -8233.40 

২. অবচয় �কা� টাকা 4393.57 4041.50 3599.31 

৩. �বতন ও ভাতািদ �কা� টাকা 666.94 666.74 527.12 

৪. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) �কা� টাকা -1708.98 -3894.19 -4106.97  

৫. কম�র সং�া জন 18035 18035 16174 

৬. কম��িত ��সংেযাগ টাকা -947590.80 -2159240.36 -2539242.00 

   

২০১৭-১৮ অথ �বছের �বােড �র �মাট ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ঋণা�ক ৪১০৬.৯৭ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত অথ �বছের ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের এ ��সংেযােগর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ঋণা�ক ৩৮৯৪.১৯ 

�কা� ও ঋণা�ক ১৭০৮.৯৮ �কা� ।   
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ঘ. িবিনেয়াগ ও স�য় 

 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০১৯-২০ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৮-১৯ 

��ত  

২০১৭-১৮  

১. িবিনেয়াগ  �কা� টাকা ১৩০২৭.৭৮ ১২২১৮.৫৭ ১০০৯৫.১৬ 

২. সংরি�ত আয় ( নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ)  �কা� টাকা -৮৭১৮.০৯ -১০২৮৯.১৬ -৯৩১০.১৫ 

৩. অবচয় ও অ�া� �কা� টাকা ৪৩৯৩.৫৭          ৪০৪১.৫০  ৩৫৯৯.৩৮ 

৪. �মাট স�য় (২+৩) �কা� টাকা -৪৩২৫.০০ -৬২৪৭.৬৬ -৫৭১০.৭৭ 

  

 ২০১৭-১৮ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী �বােড �র িবিনেয়াগ �েয়র পিরমাণ িছল ১০০৯৫.১৬ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ 

সংেশািধত ও ২০১৯-২০ �া�িলত অথ �বছের এ �েয়র পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ১২২১৮.৫৭ �কা� ও ১৩০২৭.৭৮ �কা� 

টাকা হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের  স�েয়র পিরমাণ যথা�েম  ঋণা�ক ৬২৪৭.৬৬ �কা� 

টাকা এবং ৪৩২৫.০০ �কা� টাকা। ২০১৭-১৮ অথ �বছের স�েয়র পিরমান িছল ঋণা�ক ৫৭১০.৭৭ �কা� টাকা।  

 
 

  ঙ. �লধন কাঠােমা 
         

  ৩০ �ন , ২০১৮ অথ �বছের �বােড �র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৭৭৩৯৫.০২ �কা� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 

১২৪:(২৪)। ৩০ �ন ২০১৯ ও ৩০ �ন ২০২০ অথ �বছের এ স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৮৮১৩৮.৮৯ �কা� টাকা ও 

৯৯৫৭০.৩৮ �কা� টাকায় এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ১৩১:-৩১ ও ১৩৪: -৩৪। 

  

 

  চ. সরকাির �কাষাগাের অবদান   
 �বাড � আমদািন ��, সরকাির ঋেণর �দ, লাইেস� িফ ও আবগাির �� খােত সরকাির �কাষাগাের অথ � �দান কের 

থােক। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  সরকাির �কাষাগাের জমার পিরমাণ িছল ১৭১২.১৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  উ� খােত 

জমার পিরমাণ দ�ড়ােব ২১১৬.২৫ �কা� টাকায় এবং ২০১৯-২০ অথ �বছের ২২৫৬.৯৩ �কা� টাকায়।  
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   ছ. জনবল 
 ২০১৭-১৮ অথ �বছের  �বােড � �মাট 16,174 জন কম �চারী কম �রত িছল। ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ উভয় অথ �বছের এ সং�া 

�ি� �পেয় 18,035 জেন দ�ড়ােব বেল অ�মান করা হেয়েছ। ২০১৭-১৮ অথ �বছের  �মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল 

527.12 �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৩,25,909 টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  �মাট �বতন 

ও ভাতািদর পিরমাণ 666.74 �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 3,69,692 টাকায় এবং ২০১৯-২০ 

অথ �বছের �মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 666.94 �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ দ�ড়ােব 

3,69,803 টাকায়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�িত� খােত �েয়র ��ে�  আিথ �ক িবিধ- িবধান  অ�সরণ করেত হেব। 
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২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  ব অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ািপত �মতা: 

�ম.ও. . ১ িবিপিডিব ৬৪২৫.০০ ৫৬০৯.০০ ৫২৭২.০০ ৫২০২.০০

�ম.ও. . ২ এসিবইউ (িপিডিব) ৬৪.০০ ৬৪.০০ ০.০০ ৬৪.০০

�ম.ও. . ৩ আ�গ� িব. �ক� �কা. ১৪৪৪.০০ ১৪৪৪.০০ ১৫৪৪.০০ ১৪৪৪.০০

�ম.ও. . ৪ ইিজিসিব ৯৫৬.০০ ৮৩৯.০০ ১০৫৭.০০ ৮৩৯.০০

�ম.ও. . ৫ এনডিবলওিপিজিসএল ২৬৩৪.০০ ১৩৯০.০০ ১৩৯০.০০ ১০৭০.০০

�ম.ও. . ৬ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ৮০১৭.০০ ৬৫৫৩.০০ ৬৪৪৩.০০ ৪৪৫২.০০

�ম.ও. . ৭ �র�াল ১২৫১.০০ ১৪০২.০০ ১৫৫২.০০ ১৭৪৫.০০

�ম.ও. . ৮ আরিপিসএল ৪৭৬.০০ ৩২৬.০০ ৪২৬.০০ ২২৬.০০

�ম.ও. . ৯ আমদািন ১১৬০.০০ ১১৬০.০০ ১১৬০.০০ ৬৬০.০০

�ম.ও. . ১০ �মাট �ািপত �মতা(১+২+ .. ... ...+৯) ২২৪২৭.০০ ১৮৭৮৭.০০ ১৮৮৪৪.০০ ১৫৭০২.০০

উৎপাদন: 

�ম.ও. . ১১ িবিপিডিব ৬১০০.০০ ৫১৭০.০০ ৪৭৮৬.০০ ৪৭৬৩.০০

�ম.ও. . ১২ এসিবইউ(িবিপিডিব) ৪০.০০ ৪০.০০ ০.০০ ৪০.০০

�ম.ও. . ১৩ আ�গ� িব.�ক� �কা. ১৩৮৪.০০ ১৩৮৪.০০ ১৪৮৪.০০ ১৩৮৪.০০

�ম.ও. . ১৪ ইিজিসিব ৮৫৬.০০ ৮৩৯.০০ ১০৫৭.০০ ৮৩৯.০০

�ম.ও. . ১৫ এনডিবলওিপিজিসএল ২৬৩৪.০০ ১৩৯০.০০ ১৩৯৪.০০ ১০৭০.০০

�ম.ও. . ১৬ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ৮০০৯.০০ ৬৫৪৫.০০ ৬৪৩৫.০০ ৪৪৪৪.০০

�ম.ও. . ১৭ �র�াল ১২৩৯.০০ ১৩৯০.০০ ১৫৪০.০০ ১৭৩৩.০০

�ম.ও. . ১৮ আরিপিসএল ৪৭৬.০০ ৩২৬.০০ ৩২৬.০০ ২২৬.০০

�ম.ও. . ১৯ আমদািন ১১৬০.০০ ১১৬০.০০ ১১৬০.০০ ৬৬০.০০

�ম.ও. . ২০ �মাট উৎপাদন (১১+১২+ ... .... .... +১৯) ২১৮৯৮.০০ ১৮২৪৪.০০ ১৮১৮২.০০ ১৫১৫৯.০০

িবিপিডিব কত�ক উৎপািদত: 

িগ.ও.ঘ. . ২১ �থাক উৎপাদন ২৩২৯৬.৯৭ ১৮১৮৫.০০ ১৯৪২৭.০০ ১৫৩৬৫.০০

িগ.ও.ঘ. . ২২ - পািন হেত ৮০৪.০০ ৭২৯.০০ ৭২৫.০০ ১০২৭.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৩ - �াস �ারা ১৯৫৪০.৪৮ ১৪৪০১.০০ ১৪২৫৭.০০ ৯৩৮৪.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৪ - তরল জবালািন �ারা ১০০৩.০০ ১৯৩৯.০০ ১৮৩৯.০০ ৩১৪০.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৫ - কয়লা �ারা ১৯৪৯.৪৯ ১১১৬.০০ ২৬০৬.০০ ১৮১৪.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৬ ��শন লস ১১৬৩.০০ ৯০৮.০০ ১০৪৫.০০ ৭৩০.০০

% . ২৭ ��শন লেসর শতাংশ ৪.৯৯ ৪.৯৯ ৫.৩৮ ৪.৭৫

িগ.ও.ঘ. . ২৮ নীট উৎপাদন- িবিপিডিব (২১-২৬) ২২১৩৩.৯৭ ১৭২৭৭.০০ ১৮৩৮২.০০ ১৪৬৩৫.০০

িব��ৎ �য়: 

িগ.ও.ঘ. . ২৯ এসিবইউ (িবিপিডিব) ৫২.৫৬ ৪০.০০ ১১২.০০ ১৯৮.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩০ আ�গ� িব. �ক� �কা. ৭০৩৫.৬৮ ৭৭২৬.০০ ৭০৫৬.০০ ৬৪৪৬.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩১ ইিজিসিব ৪৫২৭.৪৯ ৪০৪১.০০ ৩৮৯২.০০ ৩৩৮২.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩২ এনডিবলওিপিজিসএল ৯৪৬২.৬৩ ৫৯৯৮.০০ ৫৩৬৯.০০ ২৭৭৬.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৩ আইিপিপ ও এস আই িপ িপ ২০৬১৪.১৯ ১৮৬৩৭.০০ ২১১৮২.০০ ১৫৭৩২.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৪ �র�াল ৩৬৫৯.৬১ ৬১২৭.০০ ৬০৮৫.০০ ৮৩৬২.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৫ আরিপিসএল ৪৮৮.০০ ৬০৩.০০ ৫৭৬.০০ ১০৪৪.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৬ আমদািন ৮১৯৭.৮০ ৭২৫৯.০০ ৭৬৬৯.০০ ৪৬৫৬.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৭ �মাট িব��ৎ �য় (২৯+৩০+ ... ... ... +৩৬) ৫৪০৩৭.৯৬ ৫০৪৩১.০০ ৫১৯৪১.০০ ৪২৫৯৬.০০

 ২৬৫  



২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  ব অ�েমািদত বােজট িববরণ 

স�ালন ও িবতরণ: 

% . ৩৮ �মতার �বহার -িবিপিডিব ০.৫৭ ০.৫৩ ০.৪৬ ০.৫৫

িগ.ও.ঘ. . ৩৯ িবল�ত িব��ৎ ৭১৭১১.২১ ৬৫১৬৮.০০ ৬৭১৮৮.৯৬ ৫২৮৯৪.৩৬

িগ.ও.ঘ. . ৪০ স�ালন ও িবতরণ লস ৩৩৭৪.৩৭ ২৯৯৯.০০ ৩১১৪.৪৪ ২৪৫৩.৪০

% . ৪১ স�ালন ও িবতরণ লেসর শতাংশ ৪.৪৩ ৪.৪৩ ৪.৪৩ ৪.২৯

�য়-িবিপিডিব: 

এম.িসএফ� . ৪২ �াস �বহার (িবিপিডিব) ১৮৫৯৭১.০০ ১৩৭৫৬৪.০০ ১৩৬৯২৬.১১ ১০৬৪৫৪.০০

এম.িলটার . ৪৩ তরল জবালািন �বহার (িবিপিডিব) ২৩৮.০০ ৪৬৮.০০ ৪৬৫.৭২ ৪০১.০০

�ম.টন . ৪৪ কয়লার �বহার (িবিপিডিব) ৮৬৩.০০ ৪৪৯.০০ ১২১৮.৫২ ৬৫০.০০

রাজ�: 

লাখ টাকা . ৪৫ িব�য় রাজ� ৩৬৯৬২৭১.০৪ ৩২৮৮২০৯.৬০ ৩৪৪৩৪১৩.৭৬ ২৯৭৪১১৫.৯১

টাকা . ৪৬ �িত িক.ঘ. িব�য় রাজ�(িবল�ত ইউিনেটর িভি�েত) ৫.১৫ ৫.০৫ ৫.১২ ৫.৬২

�য়-িবিপিডিব (আিথ �ক ��): 

লাখ টাকা . ৪৭ �াস �বহার �য়-িবিপিডিব ১৬৬৪০৪.০০ ১২৩০৯২.০০ ১২২৫১৯.০৫ ৮৪৪৭৬.২৬

টাকা . ৪৮ �িত ১০০০ িসএফ� �ত �য় ৮৯.৪৮ ৮৯.৪৮ ৮৯.৪৮ ৭৯.৩৫

লাখ টাকা . ৪৯ তরল জবালািন �য়-িবিপিডিব ১১১৭৭০.০০ ২৪১০৮৭.০০ ২২৮৮৫২.৭২ ৪৪১৮৭৪.৭১

টাকা . ৫০ িলটার �িত �য় ৪৬.৯৬ ৫১.৫১ ৪৯.১৪ ১১০.১৯

লাখ টাকা . ৫১ কয়লা �য়-িবিপিডিব ৮৯৭৯৫.০০ ৪৫৫৩১.০০ ১২৩৫৫৮.২৮ ৮৫৮৪৮.৬০

টাকা . ৫২ �ম. টন �িত �য় ১০.৪০ ১০.১৪ ১০.১৪ ১৩.২১

লাখ টাকা . ৫৩ �মাট �ালািন �য়-িবিপিডিব (৪৭+৪৯+৫১) ৩৬৭৯৬৯.০০ ৪০৯৭১০.০০ ৪৭৪৯৩০.০৫ ৬১২১৯৯.৫৭

টাকা . ৫৪ �িত িক.ঘ. �ালািন �য় ১.৫৮ ২.২৫ ২.৪৪ ৩.৯৮
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২০১৯-২০ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  ব অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িব��ৎ �য় বাবদ �য়: 

লাখ টাকা . ৫৫ এসিবইউ (িবিপিডিব) ৩৩৭১.০০ ৩১৭৫.০০ ৪৭৬৪.০০ ৫০৬৩.৭৩

লাখ টাকা . ৫৬ আ�গ� িব��ৎ  �ক� �কা. ২০৯১১৮.০০ ২৩৬৫৯৬.০০ ২১৫৬৫৭.০০ ২১৮২২০.৩৯

লাখ টাকা . ৫৭ ইিজিসিব ১১৯২৯৬.০০ ১০৪২২৫.০০ ১১২৯৭৮.০০ ৮৩৭৪৮.১০

লাখ টাকা . ৫৮ এনডিবলওিপিজিসএল ৫২২৭৩৯.০০ ২৯২৮০৭.০০ ৩৯৬৮১৫.০০ ৩২৮৯২৭.৫০

লাখ টাকা . ৫৯ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ১৬৭০৭৪৫.০০ ১৫০৬৮৮৬.০০ ১৫৯৩০১০.০০ ৯৮৮৮৪৮.১৬

লাখ টাকা . ৬০ �র�াল ৩১৩২৩৬.০০ ৫২১২১১.০০ ৪৯৯৩৭৫.০০ ৬২৮১৭২.৭৩

লাখ টাকা . ৬১ আরিপিসএল ১০১০০৫.০০ ৯৪৬২০.০০ ৯১৭২৭.০০ ১৪৫২০৫.৪৭

লাখ টাকা . ৬২ আমদািন ৪৭৪১১৭.০০ ৪১৭৪২৪.০০ ৪৫৮০৪০.০০ ২৮১২৫৮.১৬

লাখ টাকা . ৬৩ �মাট িব��ৎ �য় বাবদ �য় (৫৫+৫৬+ .. .. .. +৬২) ৩৪১৩৬২৭.০০ ৩১৭৬৯৪৪.০০ ৩৩৭২৩৬৬.০০ ২৬৭৯৪৪৪.২৪

লাখ টাকা . ৬৪ অবচয় ১৮০৪৬৩.৪৯ ১৭১৮৭০.০০ ১৭৮৫৩৫.১৬ ১৬৩৬৮৫.৭০

লাখ টাকা . ৬৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ক) ৯২৪৬০.০০ ৮৭৫৫০.০০ ৯০৪৫০.০০ ৭১৭২১.৩৮

লাখ টাকা . ৬৬ উৎপাদন �য় (তফিসল-খ) ৭৫০৩৯.০০ ৭৪৫৯৭.০০ ৭৪৯০২.০০ ৬০৩৯০.৪৩

লাখ টাকা . ৬৭ �ইিলং  চাজ� (িবউেবা-অংশ ) (তফিসল-ক) ৩২০৮৭.২৭ ২৮৫২২.০০ ৩২৩৬২.০০ ১৮২৯১.৭৯

লাখ টাকা . ৬৮ �ত�� পিরচালন �য় (৫৩+৬৩+৬৪+৬৫+৬৬) ৪১৬১৬৪৫.৭৬ ৩৯৪৯১৯৩.০০ ৪২২৩৫৪৫.২১ ৩৬০৫৭৩৩.১১

টাকা . ৬৯ �িত িক.ঘ. �য় ৫.৩৮ ৫.৭৬ ৫.৯২ ৬.২২

লাখ টাকা . ৭০ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল-গ) ৫৯৭২৭.০০ ৬০০১১.০০ ৬০৭৩৪.০০ ৪১৮২৪.০০

টাকা . ৭১ একক �িত �য় ০.০৮ ০.০৯ ০.০৯ ০.০৮

লাখ টাকা . ৭২ �শাসিনক �য় (তফিসল-ঘ) ৪০৫৫০.০০ ৪০৩১৬.০০ ৪১১৬৮.০০ ৩৩৬৩২.০০

টাকা . ৭৩ একক �িত �য় ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬

লাখ টাকা . ৭৪ র�ণােব�ণ ও উ�য়ন তহিবল ১১১২৯৭.০০ ৯৮৯৩২.০০ ১০২৭৫৩.০৩ ১১৬২৬৭.০০

লাখ টাকা . ৭৫ �মাট পিরচালন �য় (৬৮+৭০+৭২+৭৪) ৪৩৭৩২১৯.৭৬ ৪১৪৮৪৫২.০০ ৪৪২৮২০০.২৪ ৩৭৯৭৪৫৬.১১

টাকা . ৭৬ �িত িক. ঘ. �য় ৫.৬৫ ৬.০৫ ৬.২০ ৬.৫৫

লাখ টাকা . ৭৭ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৪৫-৭৫) -৬৭৬৯৪৮.৭২ -৮৬০২৪২.৪০ -৯৮৪৭৮৬.৪৮ -৮২৩৩৪০.২০

টাকা . ৭৮ �িত িক. ঘ. �নাফা/ (�লাকসান) -০.৯৪ -১.৩২ -১.৪৭ -১.৫৬
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�া�িলত �নাফা ও তহিব

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজ সংেশািধত বা বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -৬৭৬,৯৪৮.৭২ -৮৬০,২৪২.৬৭ -৯৮৪,৭৮৬.৪৮ -৮২৩,৩৪০.২০. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ২৯,০৮৩.১৬  ৪০,৮৫৬.৯০  ৬১,৩০১.০০  ৬১,৮৮১.০০. 

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০. 

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -৬৪৮,০১৫.৫৬ -৮১৯,৫৩৫.৭৭ -৯২৩,৬৩৫.৪৮ -৭৬১,৬০৯.২০. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -৬.৫১ -৯.৩০ -১০.৬২ -৯.৮৪. 

৬ �দ  ২২৩,৭৯৪.০০  ২০৯,৩৮০.০০  ১৯৮,৫০৩.৪১  ১৬৯,৪০৬.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৮৭১,৮০৯.৫৬ -১,০২৮,৯১৫.৭৭ -১৩৫,৬১২.৮৯ -৯৩১,০১৫.২০. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান) -৮৭১,৮০৯.৫৬ -১,০২৮,৯১৫.৭৭ -১৩৫,৬১২.৮৯ -৯৩১,০১৫.২০. 

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

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

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত -২.৪৭  ৭.২৫  ০.৩৭ -১৬.০৫. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান) -৮৭১,৮০৯.৫৬ -১,০২৮,৯১৫.৭৭ -১৩৫,৬১২.৮৯ -৯৩১,০১৫.২০. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৪৩৯,৩৫৭.৪৯  ৪০৪,১৪৯.৯৯  ৪০৫,৫২৩.১১  ৩৫৯,৯৩৭.৭০. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ -৪৩২,৪৫২.০৭ -৬২৪,৭৬৫.৭৮  ২৬৯,৯১০.২২ -৫৭১,০৭৭.৫০. 

১৬ �লধন �াি�  ১৮৫,১৭৮.০০  ১৬০,৯৮০.০০  ৩০৬,১৩০.০০  ১৫৫,৯০০.০০. 

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ৬১৬,৭১৩.০০  ৫৪৬,৭০২.০০  ৩২৪,২২২.২৩  ৫২৬,০৭৬.০০. 

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

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

২০ অ�া�  ১১০,৩১৬.০০  ১১১,৮৯০.০০  ৬০,৬২৮.২৪  ১০৬,৫৬২.৭১. 

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৪৭৯,৭৫৪.৯৩  ১৯৪,৮০৬.২২  ৯৬০,৮৯০.৬৯  ২১৭,৪৬১.২১. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১৯৬,৮০০.০০  ১৯২,৮০০.০০  ২০৮,৪০০.০০  ১৬৪,০৩৯.০০. 

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,১০৫,৯৭৮.০০  ১,০২৯,০৫৭.০০  ৯৩৮,১৩৫.৬৪  ৮৪৫,৪৭৬.৯৪. 

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৫৩,৯০৪.০০  ১২৯,৭৩০.০০  ১৫৫,৮৬৮.৮০  ৬৪,৯৯৩.০০. 

২৮ অ�া�  ৪০,৬৭২.০০  ৩৯,৩৫৬.০০  ৫,১৫০.০০  ১০,৩৩৪.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১,৪৯৭,৩৫৪.০০  ১,৩৯০,৯৪৩.০০  ১,৩০৭,৫৫৪.৪৪  ১,০৮৪,৮৪২.৯৪. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -১,০১৭,৫৯৯.০৭ -১,১৯৬,১৩৬.৭৮ -৩৪৬,৬৬৩.৭৫ -৮৬৭,৩৮১.৭৩. 
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�িত�ানস�হ 

২০২০ ২০১৯ ২০১৮ 
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৩০ �ন 
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২০২০ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

�া�িলত ি�িতপ�  �

 ২৬৯.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২৩৫৭৯৪৭.৮১ ২১৭২৭৬৯.৮১ ২০১১৭৮৯.৮১. 

২ সংরি�ত তহিবল -৫৭৩৬০৪১.৮৩ -৪৮৬৪২৩২.২৭ -৩৮৩৫৩১৬.৫০. 

৩ ই��ই� -৩৩৭৮০৯৪.০২ -২৬৯১৪৬২.৪৬ -১৮২৩৫২৬.৬৯. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৭৮৬৫৫৪৬.৪৩ ৭২৯২৪২১.৪৩ ৬৭৬৩৫৫৯.৪৩. 

৫ চলিত দায় ৫৪৬৯৫৮৬.১৮ ৪২১২৯৩০.১৯ ২৭৯৯৪৬৮.৯৪. 

৬ �মাট দায় ১৩৩৩৫১৩২.৬১ ১১৫০৫৩৫১.৬২ ৯৫৬৩০২৮.৩৭. 

৭ �মাট তহিবল ৯৯৫৭০৩৮.৫৯ ৮৮১৩৮৮৯.১৬ ৭৭৩৯৫০১.৬৮. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১৩৪ : -৩৪ ১৩১ : -৩১ ১২৪ : -২৪. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৪৮ : ১ ০.৫৭ : ১ ০.৭৮ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৪৫ : ১ ০.৫৩ : ১ ০.৭৩ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৫৯৫৩৪২৮.৩৯ ৫৭৫৬৬২৮.৩৯ ৫৫৬৩৮২৮.৩৯. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৩২৪৮১৭৯.০৪ ২৮০৮৮২১.৫৫ ২৪০৪৬৭১.৫৬. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ২৭০৫২৪৯.৩৫ ২৯৪৭৮০৬.৮৪ ৩১৫৯১৫৬.৮৩. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৪৬২২১৬৩.১১ ৩৪৭৫৫১৩.১১ ২৪০৭১০০.১১. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ১৭১১৬৪.০০ ১৫৫৬০৩.৬৪ ১৪১৪৫৭.৮৫. 

১৬ -�দনাদার ১২৯২১০০.৮৯ ১১৭৪৬৩৭.১৭ ১০৬৭৮৫১.৯৭. 

১৭ -অ�া� ১১৬৬৩৬১.২৫ ১০৬০৩২৮.৪১ ৯৬৩৯৩৪.৯২. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২৬২৯৬২৬.১৩ ২৩৯০৫৬৯.২১ ২১৭৩২৪৪.৭৪. 

১৯ -�মাট স�দ ৯৯৫৭০৩৮.৫৯ ৮৮১৩৮৮৯.১৬ ৭৭৩৯৫০১.৬৮. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.৩৭ ০.৩৭ ০.৩৮. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -১.৩০ -১.৮০ -৪.৭৫. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১২৮.৩৪ ১২২.৯৫ ১২২.৪২. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -২৮৩৯৯৬০.০৫ -১৮২২৩৬০.৯৮ -৬২৬২২৪.২০. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -১০১৭৫৯৯.০৭ -১১৯৬১৩৬.৭৮ ০. 

 ২৬৯  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  ব বােজ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ৩৭,১৩৭.৪৯  ৩৪,৮০৩.৮৮ ৩৩,০১১.৪১  ৩৩,৩৯৬.৮১. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ১৮৬,৮৫৬.০০  ১৩৫,১০৮.৯০ ১৭৭,১১৪.০০  ১৪৩,৯৩৪.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ১,৭০০.০০  ১,৩০০.০০ ১,৫০০.০০  ১,৬০০.০০. 

�মাট ১৪  ২২৫,৬৯৩.৪৯  ১৭১,২১২.৭৮ ২১১,৬২৫.৪১  ১৭৮,৯৩০.৮১. 

 ২৭১  



 

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 িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 272.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৮৩৯,১২০ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৪৯১  ৪৫৩  ৪৯১  ৪৯১  ৪৫৩  ৪৯১  ৪৮২  ৪৬৯  ২,৮৪৩.৪০  ১,২৭৬.৬৮  ৪,১২০.০৮. 

২  ৪৯৫,৯৬৫ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১,১৫৯  ১,১২১  ১,১৫৯  ১,১৫৯  ১,১২১  ১,১৫৯  ১,১৫৮  ১,০৪৩  ৪,০৩২.০০  ১,৭১৬.২৩  ৫,৭৪৮.২৩. 

৩  ১,৮৯৬,৮৯১ কম �চারী (��ড ১০)  ১,০২৩  ৯২৩  ১,০২৩  ১,০২৩  ৯২৩  ১,০২৩  ১,০১৬  ১,০১৩  ১২,৬৫৮.৮০  ৬,৭৪৬.৪০  ১৯,৪০৫.২০. 

৪  ১,০৯৫,১৫৬ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২,৬৭৩  ২,৪৯৭  ২,৬৭৩  ২,৬৭৩  ২,৪৯৭  ২,৬৭৩  ২,৬৫৬  ২,৫২৫  ১৯,৫৩৪.২০  ৯,৭৩৯.৩১  ২৯,২৭৩.৫১. 

৫  ২১৬,৩০৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৫,৩৬২  ১৩,৬৩৫  ১৫,৩৬২  ১৫,৩৬২  ১৩,৬৩৫  ১৫,৩৬২  ১৫,২৭৭  ১৩,৫৬৯  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৫৪.৬৯  ৩৩,২২৮.৮৯. 

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  ৮৬  ০  ০  ৮৬  ০  ০  ৮০  ৪,১৯১.৬০  ০.০০  ৪,১৯১.৬০. 

১০  ২১৬,৩০৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৫,৩৬২  ১৩,৬৩৫  ১৫,৩৬২  ১৫,৩৬২  ১৩,৬৩৫  ১৫,৩৬২  ১৫,২৭৭  ১৩,৫৬৯  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৫৪.৬৯  ৩৩,২২৮.৮৯. 

১১  ৩৬৯,৮০৩ �মাট (৪+৯+১০)  ১৮,০৩৫  ১৬,২১৮  ১৮,০৩৫  ১৮,০৩৫  ১৬,২১৮  ১৮,০৩৫  ১৭,৯৩৩  ১৬,১৭৪  ৪২,০০০.০০  ২৪,৬৯৪.০০  ৬৬,৬৯৪.০০. 

 ২৭২  



 

বােজট সংেশািধত বােজ 

�বতন ও (লাখ টাকা 

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 িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 273.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২,৮৪৩.৪০  ১,২৭৫.৬৫  ৪,১১৯.০৫  ২,৮৪৩.৪০  ১,২৪২.৪৯  ৪,০৮৫.৮৯ ৮৩৮৯১০  ৮৭১১৯২  ৬৯৬৭২৯  ২,২৯৫.১৭  ৯৭২.৪৯  ৩,২৬৭.৬৬

 ৪,০৩২.০০  ১,৭১৪.৮৪  ৫,৭৪৬.৮৪  ৪,০৩২.০০  ১,৬৭০.২৭  ৫,৭০২.২৭ ৪৯৫৮৪৫  ৫২৫০৭১  ৪৩৭৩৮৫  ৩,২৫৪.৬১  ১,৩০৭.৩২  ৪,৫৬১.৯৩

 ১২,৬৫৮.৮০  ৬,৭৪০.৯৪  ১৯,৩৯৯.৭৪  ১২,৬৫৮.৮০  ৬,৫৬৫.৭৩  ১৯,২২৪.৫৩ ১৮৯৬৩৫৮  ১১৭৯৪১৯  ১৫১৬০০১  ১০,২১৮.১১  ৫,১৩৮.৯৮  ১৫,৩৫৭.০৯

 ১৯,৫৩৪.২০  ৯,৭৩১.৪৩  ২৯,২৬৫.৬৩  ১৯,৫৩৪.২০  ৯,৪৭৮.৪৯  ২৯,০১২.৬৯ ১০৯৪৮৬১  ৯১০৯১৬  ৯১৮২৮৪  ১৫,৭৬৭.৮৯  ৭,৪১৮.৭৯  ২৩,১৮৬.৬৮

 ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৪২.৫৭  ৩৩,২১৬.৭৭  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৫৫৪.১৯  ৩২,৮২৮.৩৯ ২১৬২২৭  ২৬৭১১৫  ১৯২৬৬২  ১৪,৭৫০.৮২  ১১,৩৯১.৫৪  ২৬,১৪২.৩৬

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

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

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

 ৪,১৯১.৬০  ০.০০  ৪,১৯১.৬০  ৪,১৯১.৬০  ০.০০  ৪,১৯১.৬০ ০  ৬৩৫০৯০৯  ৪২২৯২৮৮  ৩,৩৮৩.৪৩  ০.০০  ৩,৩৮৩.৪৩

 ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৪২.৫৭  ৩৩,২১৬.৭৭  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৫৫৪.১৯  ৩২,৮২৮.৩৯ ২১৬২২৭  ২৬৭১১৫  ১৯২৬৬২  ১৪,৭৫০.৮২  ১১,৩৯১.৫৪  ২৬,১৪২.৩৬

 ৪২,০০০.০০  ২৪,৬৭৪.০০  ৬৬,৬৭৪.০০  ৪২,০০০.০০  ২৪,০৩২.৬৮  ৬৬,০৩২.৬৮ ৩৬৯৬৯২  ৪২৪৮৯৩  ৩২৫৯০৯  ৩৩,৯০২.১৪  ১৮,৮১০.৩
৩

 ৫২,৭১২.৪৭

 ২৭৩  



তফিসল-‘ক’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8

১. �মরামত ও র�ণােব�ণ (পিরচালন) ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ৭১৮২.৬৯

২. �সবা �ম (�ানীয় ��ায়) ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ৩৫০০.০০ ৭৩০.৬৬

৩. �সবা �ম (�বেদিশক ��ায়) ৯০০০.০০ ৮৫০০.০০ ৭০০০.০০ ৭৭৭৫.৯৮

৪. আমদািন�ত য�পািত ও �চরা য�াংশ ৩৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৪০০০০.০০ ২৪১৯০.৯৯

৫. ��ারস �য় ৭৮০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ৭১৯৭.৯৫

৬. ২৪০০০.০০ ২০০০০.০০ ২০০০০.০০ ১৯২৯১.৯৮

৭. �র �মরামত ৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৫৮৪.৬২

৮. যানবাহন �মরামত/িসএনিজ ২১০০.০০ ২০০০.০০ ২১০০.০০ ১৬২০.২৮

৯. আসবাবপ� ও সাজসর�াম �মরামত ২৬০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ১৪৬.২৩

১০. অ�া� ০.০০ ০.০০ ১০০.০০

১১. উপ-�মাট (১+------+১০) ৯২৪৬০.০০ ৮৭৫৫০.০০ ৯০৪৫০.০০ ৭১৭২১.৩৮

১২. �মইনেটেন� এ�া� �ডেভলপেম� ফা� ১১১২৯৭.০০ ৯৮৯৩২.০০ ১০২৭৫৩.০০ ১১৬২৬৭.০০

১৩. সব �েমাট   (১১+১২) ২০৩৭৫৭.০০ ১৮৬৪৮২.০০ ১৯৩২০৩.০০ ১৮৭৯৮৮.৩৮

১৪. িব��ৎ স�ালন �িয়িলং চাজ� ৩২০৮৭.২৭ ২৮৫২২.০০ ৩২৩৬২.০০ ১৮২৯১.৭৯

আমদািন�ত মােলর উপর কা�ম িডউ�/ভ�াট

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

�মরামত ও র�ণােব�ণ �য় 

িববরণ

274



তফিসল-‘খ’
(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত
ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8

১. কম �চারীেদর �বতন ১৭০০০.০০ ১৭০০০.০০ ১৭০০০.০০ ১৪৯১৩.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ১২৩৪৭.০০ ১২৩৩৭.০০ ১২০১৬.০০ ১০০৭০.০০

৩. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ৮৮০০.০০ ৮৬০০.০০ ৮৭০০.০০ ৮৫৯২.০০

৪. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১৬০.০০ ১১৪.০০

৫. �মণ �য় ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৮৮.০০

৬. �� িব�য় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৩২৫.০০

৭. উৎসব ভাতা ৩১১৭.০০ ৩১১৭.০০ ৩১১৭.০০ ২২৮০.০০

৮. ভাড়া, কর ও অিভকর ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫৩০.০০ ৪১৫.০০

৯. �পে�াল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬৬৪.০০

১০. ��ণ ও ��শনাির ১৮০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৩১.০০

১১. ডাক, তার ও �টিলেফান /ই�ারেনট ৭৫.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৯.০০

১২. �পনশন ফা� ২২০০০.০০ ২২০০০.০০ ২২০০০.০০ ১৫৬১৩.০০

১৩. িব��ৎ খরচ(�াপনা) ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ১৬২৮.০০

১৪. *স�ানী( �র�ার/িতর�ার ি�ম) ১৩৫০.০০ ১৩৫০.০০ ১৩০০.০০ ১১৫৬.০০

১৫.  স�ানী অ�া� ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৮০০.০০ ৬০৮.০০

১৬. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৮০০.০০ ৪১.০০

১৭. �গা�ী িবমা (ি�িময়াম) ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১২৪.০০

১৮. �িশ�ণ ১২০.০০ ১২০.০০ ১৩০.০০ ১১.০০

১৯. �দাম র�ণােব�ণ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০

২০. পিরবহন ও গািড় খরচ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৫৮.০০

২১. দাবী ও �িত�রণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০

২২. অ�দান ও চ�দা ৫০০.০০ ৩৩০.০০ ৩৫০.০০ ৪৩৯.০০

২৩. �ধালাই খরচ ৫.০০ ৪.০০ ৫.০০ ৪.০০

২৪. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৪২.০০

২৫. সাধারণ িবমা (গািড়) ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ১৯.০০

২৬. �পাশাক পির�দ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ১১০.০০

২৭. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩২৫.০০ ১৮২.০০

২৮. আইন খরচ ১০.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১.০০

২৯. ৩২১১১২৭ ��ক ও সামিয়কী ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১১.০০

৩০. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.০০

৩১. কম �কত�া/কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত ১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ১৭০০.০০ ১৪১১.০০

৩২. আ�ায়ন ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৫.০০

৩৩. দ�র র�ণােব�ণ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২৫.০০

৩৪. ক�াণ তহিবেল �িত�রণ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২২.০০

৩৫. �িশ�ণ (�বেদিশক) ৩৫.০০ ৩৬.০০ ৩৬.০০ ১৬.০০

৩৬. িবিবধ ১.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

৩৭. ��াহত ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর িব��ৎ �রয়াত     ৫.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০

সব �েমাট ৭৫০৩৯.০০ ৭৪৫৯৭.০০ ৭৪৯১২.০০ ৬০৩৯১.০০

* অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন  �তীত স�ানী ( �র�ার ও িতর�ার ি�ম) খােত বরা��ত অথ � �য় করা যােব না। 

                                উৎপাদন �য়
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তফিসল-‘গ’
(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত
ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8
১. কম �চারীেদর �বতন ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ১০৯২৬.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ৭৪০৮.০০ ৭৪০২.০০ ৭২১০.০০ ৫৬১৫.০০

৩. ৩১১১৩২৭ অিধকাল �য়  ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ৭২০০.০০ ৫৩৪১.০০

৪. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৫৯.০০

৫. �মণ �য় ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৩০০.০০ ১১১৪.০০

৬. �� িব�য় ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১৭২.০০

৭. উৎসব ভাতা ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ১৭৫০.০০

৮. ভাড়া, খাজনা ও কর ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৩২৮.০০

৯. �প�ল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৩০০.০০ ১০৪৩.০০

১০. ��ণ ও ��শনাির ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৬৮.০০

১১. ডাক, তার ও �টিলেফান ১৭০.০০ ২০০.০০ ১৭০.০০ ৮৯.০০

১২. �পনশন ফা� ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ৬৭১৮.০০

১৩. িব��ৎ খরচ (�াপনা) ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১২৩৩.০০

১৪. �-ঋণ (�িভশন) ৭০০.০০ ৮০০.০০ ১০০০.০০ ৮১৭.০০

১৫. *স�ানী(�র�ার/িতর�ার ি�ম) ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ৮১৫.০০

১৬. স�ানী অ�া� ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৫.০০

১৭. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১৪০০.০০ ৭৫৬.০০

১৮. �গা�ী িবমা ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০

১৯. ক�াণ তহিবল �িত�রণ  ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৩৫.০০

২০. �িশ�ণ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ০.০০

২১. আ�ায়ন ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ১.৭৭

২২. �দাম/দ�র র�ণােব�ণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

২৩. পিরবহণ ও গািড়  খরচ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১০০০.০০ ১১৯৯.০০

২৪. কি�উটারাইেজশন (অফ কমঃ অপাঃ) ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১১২২.০০

২৫. অ�দান ও চ�দা ১৫০.০০ ৩১০.০০ ১৫০.০০ ৩০৯.০০

২৬. �ধালাই খরচ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ২.০০

২৭. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০

২৮. সাধারণ িবমা  (গািড়) ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ১৫.০০

২৯. �পাশাক পির�দ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ১০০.০০ ৮১.০০

৩০. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২৫০.০০ ২০৯.০০

৩১. আইন খরচ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪৭.০০

৩২. ৩২১১১২৭ ��ক ও সামিয়কী ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৪.০০

৩৩. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৬২.০০

৩৪. কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১১০২.০০

৩৫. ৩২২১১০১ অিডট িফ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৭০.০০

৩৬. ��াহত ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর িব��ৎ �রয়াত     ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২৭.০০

৩৭. িবিবধ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

সব �েমাট ৫৯৭২৭.০০ ৬০০১১.০০ ৬০৭৩৪.০০ ৪১৮২৪.০০

* অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন  �তীত স�ানী ( �র�ার ও িতর�ার ি�ম) খােত বরা��ত অথ � �য় করা যােব না। 

                             িব�য় ও িবতরণ খরচ    

িববরণ

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �
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তফিসল-‘ঘ’
(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত
ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8
১. কম �চারীেদর �বতন ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৮০৬৩.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ৪৯৩৯.০০ ৪৯৩৫.০০ ৪৮০৭.০০ ৪১২৫.০০

৩. ৩১১১৩২৭ অিধকাল ভাতা ২২০০.০০ ২২০০.০০ ২৩০০.০০ ২০১২.০০

৪. ৩১১১৩১০ বািড় ভাড়া ভাতা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. ৩১১১৩১১ িচিকৎসা ভাতা ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৪১.০০

৬. �মণ �য় ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ৯৭৩.০০

৭. �� নগদায়ন/িব�য় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৭০০.০০ ১৫৭.০০

৮. উৎসব ভাতা ১৮৩৩.০০ ১৮৩৩.০০ ১৮৩৩.০০ ১২৮৭.০০

৯. �মরামত ও র�ণােব�ণ (দ�র) ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৮.০০

১০. ভাড়া, কর ও অিভকর ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৪০০.০০ ৩০২.০০

১১. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৪০০.০০ ৩৩৯.০০

১২. �পে�াল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ ৬০০.০০ ৫৫০.০০ ৬০০.০০ ৫৪৮.০০

১৩. ��ণ ও ��শনাির ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪৩২.০০

১৪. ডাক, তার ও �টিলেফান ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৩৩.০০

১৫. �পনশন ফা� ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৮১৬৩.০০

১৬. অবচয় ৩১০০.০০ ২৯০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৪০১.০০

১৭. িব��ৎ খরচ (�াপনা) ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৫৩৬.০০

১৮. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৭১.০০

১৯. ৩২১১১১০ আইন খরচ ১০৫.০০ ১০৫.০০ ১০৫.০০ ১০৫.০০

২০. ৩২২১১০১ অিডট িফ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৬.০০

২১. ৩২১১১২৭ ��ক ও সামিয়কী ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৯.০০

২২. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ৯০.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ ৭৮.০০

২৩. পিরবহন ও গািড় খরচ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৮.০০

২৪. ৩২১১১০৩ দাবী ও �িত�রণ ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.০০

২৫. �িশ�ণ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৭০০.০০ ৬৬৬.০০

২৬. অ�দান ও চ�দা ৯০.০০ ১১৫.০০ ৯০.০০ ১১৩.০০

২৭. �গা�ী িবমা ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.০০

২৮. ক�াণ তহিবেল �িত�রণ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৫৮.০০

২৯. সাধারণ িবমা (যানবাহন) ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৫৬.০০

৩০. িবিবধ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

৩১. �ধালাই খরচ ১১.০০ ১১.০০ ১১.০০ ১০.০০

৩২. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৫৬.০০

৩৩. *স�ানী(�র�ার/ িতর�ার ি�ম) ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬৯৮.০০

৩৪. স�ানী/অ�া� ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৪.০০

৩৫. �পাশাক পির�দ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৩০.০০

৩৬. আ�ায়ন ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৬৬.০০

৩৭. কম �কত�া/কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ৮৭০.০০

৩৮. ��াহত ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর িব��ৎ �রয়াত     ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.০০

সব �েমাট ৪০৫৫০.০০ ৪০৩১৬.০০ ৪১১৬৮.০০ ৩৩৬৩২.০০

* অথ � িবভােগর �ব �া�েমাদন  �তীত স�ানী ( �র�ার ও িতর�ার ি�ম) খােত বরা��ত অথ � �য় করা যােব না। 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �
       �শাসিনক খরচ 
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তফিসল-'ঙ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8

১. �ত� িনম �াণ ১৫০০০.০০ ১৪৫০০.০০ ১৪৫০০.০০ ১৩১৭০.০০

২. য�পািত/মালামাল �য় (�ানীয় ��ায়) ৩৮০০০.০০ ৩৮০০০.০০ ৪০০০০.০০ ৪৯০৪৫.০০

৩. য�পািত/মালামাল �য় (�বেদিশক ��ায়) ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ২৭৮৩৩.০০

৪. ৪১১২১০১ যানবাহন ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০

৫. অিফস য�পািত ও আসবাবপ� ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৮০০.০০ ৭৭৯.০০

৬. িব��ৎ উপেক� ও লাইন িনম �াণ ৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩০০০.০০ ৪০২৩.০০

৭. িডেপািজট ওয়াক� ৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ২৫০০.০০ ২৪৭৭.০০

৮. ৪১৪১১০১ জিম �য় অি�ম ১৮০০০.০০ ১৫০০০.০০ ২০০০০.০০ ০.০০

৯. কি�উটার �য় ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৮০০.০০ ৩৭৩.০০

১০. িরিনউএবল এনািজ� �েমাশন ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৩০৭.০০

১১. িপিসেপাল িনম �াণ �য় ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮০০০.০০ ৮৪০০.০০

১২. ি� -��ইড িমটার �য় ৩৩০০০.০০ ৩২৫০০.০০ ৩২৫০০.০০ ৩৮৫৪৭.০০

১৩. ওভারেহািলং �েয়ল �েয়ল িরহ�ািবিলেটশন ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ১৭৮৮৫.০০

১৪. অ�া� ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ ০.০০

সব �েমাট ১৯৬৮০০.০০ ১৯২৮০০.০০ ২০৮৪০০.০০ ১৬৪০৩৯.০০

*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 যােব । 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ
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তফিসল-‘চ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8

১. �ানীয় ��ায় ওভার�াফট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. �ানীয় ��ায় এল�আর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. �হ িনম �াণ অি�ম ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ১৮৪.০০

৪. �তল, �াস বেকয়া পিরেশাধ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. অবচয় তহিবল িবিনেয়াগ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. স�ি� িবমা তহিবল িবিনেয়াগ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০

৭. �শয়ার িবিনেয়াগ িবউেবা’র িনজ� �কাং ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ৫১৫০.০০ ৫১৫০.০০ ৫১৫০.০০ ৩৩৪.০০

৮. সরকােরর ই�ই� �ফরৎ ৩৫৫২২.০০ ৩৪২০৬.০০ ৩২৫৩১.০০ ১০০০০.০০

সব �েমাট ৪০৬৭২.০০ ৩৯৩৫৬.০০ ৩৭৬৮১.০০ ১০৩৩৪.০০

তফিসল-‘ছ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র �কাড ২০১9-20 ২০১8-১9 ২০১8-১9 ২০১7-১8

১. জিম/ �হ িনম �াণ ঋণ আদায় ১৩৬৫৯.০০ ১৩২৬১.০০ ১২৮৬৬.০০ ১২৬৩০.০০

২. অ�া� িবিনেয়াগ অব�ি� ৯৬৬৫৭.০০ ৯৮৬২৯.০০ ৮৬৬৩০.০০ ৯৩৯৩৩.০০

৩. আই িপ িপ ও অ�া� িবল পিরেশােধ সরকােরর ০.০০ ০.০০ ৪৩৬৫২৪.০০ ০.০০

িনকট হেত �া� ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ১১০৩১৬.০০ ১১১৮৯০.০০ ৫৩৬০২০.০০ ১০৬৫৬৩.০০

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

             তহিবেলর উৎস (অ�া�)

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

তহিবল �েয়াগ (অ�া�) 
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দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ (�বদিশক, সরকাির, �াংক ও অ�া� দায় পিরেশাধ )

                    (লাখ টাকায় )

�িমক �েয়র  িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত 

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

১. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল -             -                   -                 0.000

খ. �দ -             -                   -                 0.000

২. �বেদিশক ঋণ (বেকয়া )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৪. সরকাির ঋণ (বেকয়া )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. �াংক ঋণ (পিরেশািধত� )

১. দীঘ �েময়ািদ :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. ��েময়ািদ :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. �াংক ঋণ (বেকয়া )

১. দীঘ �েময়ািদ : 0.00 0.00 0.00 0.00

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২. ��েময়ািদ :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

�মাট: 0.00 0.00 0.00 0.00

(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

�িমক িববরণ ৩০-০৬-১8 পয �� বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

নং বেকয়া ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী ৫৪৫৫৬৮৭.৭২ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১. আসল ৪১৪১০.০০ ৪১০০০.০০ ১০০০০.০০

২. �দ ১৩২৩৮০.৭০ ১৩১০৭০.০০ ২৩৮৪.০৩
�মাট ৫৪৫৫৬৮৭.৭২ ১৭৩৭৯০.৭০ ১৭২০৭০.০০ ১২৩৮৪.০৩

(��জাির ও ঋণ �ব�াপনা অ�িবভাগ, িডএসএল শাখা-২ হেত �া� )

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �
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২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

২০১৯-২০ 

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

সামিয়ক 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  ব অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমােণর তািলকা 

িগ.ও.ঘ�া . ১ �ািপত �মতা ৬৪.০০ ৬৪.০০ ৬৪.০০ ৬৪.০০

িগ.ও.ঘ�া . ২ �থাক উংপাদন ২৭৮.২০ ৯৬.৩৭ ২৭৮.২১ ৮০.৫৫

িগ.ও.ঘ�া . ৩ কয়লা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

িগ.ও.ঘ�া . ৪ �াস ২৭৮.২০ ৯৬.৩৭ ২৭৮.২১ ৮০.৫৫

িগ.ও.ঘ�া . ৫ তরল জবালািন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৬ কয়লার মা�েম উৎপাদেনর অংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৭ �ােসর মা�েম উৎপাদেনর অংশ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০

% . ৮ তরল জবালািনর মা�েম উৎপাদেনর অংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৯ �মতার �বহার ৪৯.৬২ ১৭.১৯ ৪৯.৬২ ১৪.৩৭

িগ.ও.ঘ�া . ১০ িবল�ত িব��ং ২৬৫.৩১ ৯০.৮৩ ২৬৫.৩১ ৭৩.৭৬

িগ.ও.ঘ�া . ১১ িসে�ম লস ১২.৮৯ ৫.৫৪ ১২.৯০ ৬.৭৯

% . ১২ িসে�ম লস ৪.৬৩ ৫.৭৫ ৪.৬৪ ৮.৪৩

এম,িস,এফ . ১৩ �াস �বহার ৪৪৪০.০২ ২৭৪২.৬২ ৮৪১৬.৮১ ১২৮৫.৯৯

িস, এফ, � . ১৪ �িত িক: ঘ: �বহার ১৫.৯৬ ২৮.৪৬ ৩০.২৫ ১৫.৯৭

এম িলটার . ১৫ তরল জবালািন �বহার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

িলটার . ১৬ �িত িক: ঘ: �বহার ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

রাজ� 

লাখ টাকা . ১৭ িব�য় রাজ� ১০৬১২.৩৫ ৬২৫৯.০১ ৭৯৩২.৭৪ ৫০৮২.৪২

টাকা . ১৮ �িত িক. ঘ. গড় ৪.০০ ৬.৮৯ ২.৯৯ ৬.৮৯

�য় 

লাখ টাকা . ১৯ �াস �বহােরর �য় ৪৩৯৫.৭৯ ২৭১৫.২০ ৭১৫৪.২৯ ১৪১০.০০

টাকা . ২০ �িত ১০০০ িস এফ �েত �য় ৯৯.০০ ৯৯.০০ ৮৫.০০ ১০৯.৬৪

লাখ টাকা . ২১ তরল জবালািন �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২২ িলটার �িত �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৩ কয়লা �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২৪ িকেলা�াম �িত �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২৫ �মাট �ালািন �য় ৪৩৯৫.৭৯ ২৭১৫.২০ ৭১৫৪.২৯ ১৪১০.০০

টাকা . ২৬ �িত িক. ঘ. �ালািন �য় ১.৫৮ ২.৮২ ২.৫৭ ১.৭৫

লাখ টাকা . ২৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ক) ৩৯৬.০০ ৪৪৪.০০ ৯১৮.০০ ২১৬.৯২

লাখ টাকা . ২৮ অবচয় ৫৫.০০ ৫৫.৬১ ৫০.০০ ৫১.৬১

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� �য় (তফিসল-খ) ১৬৬৩.৭০ ১৬৯০.৭০ ১৬৭৭.২০ ১২৪৩.৫৩

লাখ টাকা . ৩০ ���� পিরচালনা �য় ৬৫১০.৪৯ ৪৯০৫.৫১ ৯৭৯৯.৪৯ ২৯২২.০৬

টাকা . ৩১ �িত িক. ঘ. �য় ২.৩৪ ৫.০৯ ৩.৫২ ৩.৬৩

লাখ টাকা . ৩২ িব�য় ও িবতরণ �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৩৩ একক �িত �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৪ �শাসিনক �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৩৫ একক �িত �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩৬ �মাট পিরচালন �য় ৬৫১০.৪৯ ৪৯০৫.৫১ ৯৭৯৯.৪৯ ২৯২২.০৬

টাকা . ৩৭ �িত িক. ঘ. �য় ২.৩৪ ৫.০৯ ৩.৫২ ৩.৬৩

লাখ টাকা . ৩৮ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ৪১০১.৮৬ ১৩৫৩.৫০ -১৮৬৬.৭৫ ২১৬০.৩৬

টাকা . ৩৯ �িত িক. ঘ. �নাফা/(�লাকসান) ১.৪৭ ১.৪০ -০.৬৭ ২.৬৮

 ২৮০  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিব

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

বােজ সংেশািধত বা বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ৪,১০১.৮৬  ১,৩৫৩.৫০ -১,৮৬৬.৭৫  ২,১৬০.৩৫. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৬৫.০০  ১৩৪.০০  ১৬৫.০০  ৩৯২.২৩. 

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৪,২৬৬.৮৬  ১,৪৮৭.৫০ -১,৭০১.৭৫  ২,৫৫২.৫৮. 

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ �দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৪,২৬৬.৮৬  ১,৪৮৭.৫০ -১,৭০১.৭৫  ২,৫৫২.৫৮. 

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৪,২৬৬.৮৬  ১,৪৮৭.৫০ -১,৭০১.৭৫  ২,৫৫২.৫৮. 

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

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

১২ িনজস^ অথ � �যাগান অ�পাত  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ১.০০. 

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ৪,২৬৬.৮৬  ১,৪৮৭.৫০ -১,৭০১.৭৫  ২,৫৫২.৫৮. 

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৫৫.০০  ৫৫.৬১  ৫০.০০  ৫১.৬১. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৪,৩২১.৮৬  ১,৫৪৩.১১ -১,৬৫১.৭৫  ২,৬০৪.১৯. 

১৬ �লধন �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

২০ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ৪,৩২১.৮৬  ১,৫৪৩.১১ -১,৬৫১.৭৫  ২,৬০৪.১৯. 

তহিবেলর ���য়াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

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

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

২৫ পিরচালনার �ায়ী স�ি�েত িবিনেয়াগ  ১,০৬৫.০০  ১,৭১৬.০০  ২,৩১৫.০০  ৮.২৩. 

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

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৮ অ�া�  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১,০৬৫.০০  ১,৭১৬.০০  ২,৩১৫.০০  ৮.২৩. 

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৩,২৫৬.৮৬ -১৭২.৮৯ -৩,৯৬৬.৭৫  ২,৫৯৫.৯৬. 

 ২৮১  



 

বােজট 
িববরণ 

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০১৯-২০ 

২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ ২০১৯-২০ 

সংেশািধত  ব বােজ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

আমদািন �� ১  ১০০.০০  ০.০০ ১০০.০০  ১০০.০০. 

আমদািনর উপর িব�য় কর ২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আমদািনর অ�মিত িফ ৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�েয়র উপর আবগাির ��/ভ�াট ৪  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির �কাষাগাের �েদয় অবদান/লভ�াংশ ৮  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

র�ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনম �াণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস� িফ ১১  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ�া� ১৩  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

�মাট ১৪  ১০০.০০  ০.০০ ১০০.০০  ১০০.০০. 

 ২৮২  



তফিসল-‘ক’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৯

1. �মরামত ও র�ণােব�ণ (পিরচালন) ৬০.০০ ৫০.০০ ৮০.০০ ৪৫.০০

2. �সবা�ম (�ানীয় ��ায়) ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.৪৮

3. �সবা�ম (�বেদিশক ��ায়) ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০

4. আমদািন�ত য�পািত ও �চরা য�াংশ ৮০.০০ ৮০.০০ ৫০০.০০ ১৩৬.৬৪

(�বেদিশক ��ায়)

৫. ��ারস �য় ৫৫.০০ ৪০.০০ ৬০.০০ ৫.৪৯

৬. আমদািন�ত মােলর উপর কা�ম িডউ�/ভ�াট ৫০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০

৭. �র �মরামত ৮০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ১৫.৪০

৮. যানবাহন �মরামত ও িস,এন,িজ, �পা�র ১৫.০০ ১৮.০০ ২০.০০ ১৩.২৮

৯. আসবাবপ� ও সাজসর�াম �মরামত ১.০০ ১.০০ ৩.০০ ০.৬৩

�মাট ৩৯৬.০০ ৪৪৪.০০ ৯১৮.০০ ২১৬.৯২

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক�
�মরামত ও র�ণােব�ণ 

283



অ�া� পিরচালন �য় তফিসল-‘খ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৯

১. কম �চারীেদর �বতন ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ২৯৮.৫৯

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ২২২.৮৩

৩. 3111327 অিধকাল ভাতা ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৩৭.৪৩

৪. 3111311 িচিকৎসা ভাতা ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৩.১৫

৫. �মণ �য় ৫৫.০০ ৬০.০০ ৫০.০০ ৪৯.২৩

৬. উৎসব ভাতা ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৪৮.৮০

৭. �� িব�য় ৪০.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ১৪.৪১

৮. ভাড়া, কর ও অিভকর ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ৯.৩২

৯. �প�ল, মিবল/ িসএনিজ ইত�ািদ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১১.৯১

১০. ��ণ ও ��শনাির ৬.০০ ৫.০০ ৬.০০ ০.৯৭

১১. ডাক, তার ও �টিলেফান /ই�ারেনট ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৬০

১২. �পনশন ফা� ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০

১৩. িব��ৎ খরচ/�াস খরচ(আবািসক) ১৮.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১১.৮১

১৪. স�ানী ১০০.০০ ১০০.০০ ১২০.০০ ৯১.৪৬

১৫. ৩২২১১০৮ �াংক চাজ� ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৩৭

১৬. �িশ�ণ ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১৯.৬০

17. পিরবহন ও গািড় খরচ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

18. �ধালাই খরচ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.৫৫

19. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৩.৮৪

20. সাধারণ িবমা (গািড়)  ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

21. �পাশাক পির�দ ৫.০০ ৬.০০ ৭.০০ ৩.২৩

22. ৩২১১১২৫ �চার ও িব�াপন ০.২০ ০.২০ ০.২০ ০.০০

23. আইন খরচ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০০

24. ৩২১১১২৭ ��ক ও সামিয়কী ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫

25. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ০.৮০ ০.৮০ ০.৮০ ০.১৬

26. কম �কত�া/কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

27. আ�ায়ন ২.০০ ২.০০ ১.৫০ ০.৮২

28. ম�ির-আনসার ৪০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৩০.৩০

29. িবিবধ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

30. ৩২২১১০১ অিডট িফ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৫০

31. িজিপএফ �দ ১০০.০০ ১০০.০০ ৮০.০০ ৮০.৪১

�মাট ১৬৬৩.৭০ ১৬৯০.৭০ ১৬৭৭.২০ ১২৪৩.৫৪

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক�
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* �লধন খােতর �য় (এিডিপ বিহ� �ত)

তফিসল-‘গ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৯

১. �ত� িনম �াণ ১৫০.০০ ১০০.০০ ২০০.০০ ০.০০

২. য�পািত/মালামাল �য় (�ানীয় ��ায়) ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০

৩. য�পািত/মালামাল �য় (�বেদিশক ��ায় ৮০০.০০ ১৫০০.০০ ২০০০.০০ ৩.২৬

৪. যানবাহন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. অিফস য�পািত ও আসবাবপ� ৫.০০ ৬.০০ ৫.০০ ৪.৯৭

৬. িব��ৎ উপেক� ও লাইন িনম �াণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

৭. অ�ত�ািশত �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৮. জিম �য় অি�ম ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৯. কি�উটার �য় ও আই� সর�াম ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

১০. �াডার �কিরয়ার �য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

�মাট ১০৬৫.০০ ১৭১৬.০০ ২৩১৫.০০ ৮.২৩

*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 যােত পাের।

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক�
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অ�া� আয় (অপিরচালন আয়)

 তফিসল-‘ঘ’

(লাখ টাকায়)

�িমক অথ �ৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট সামিয়ক 

নং �কাড ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৯

1. �াংক িহসােবর �দ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২৩.০৮

2. িসিকউির� িজেপািজেটর �দ ৫.০০ ৪.০০ ৫.০০ ০.০০

3. �ায়ী আমানেতর �দ ১৫০.০০ ১২০.০০ ১৫০.০০ ১২৪.৮০

4. হাউজ িবি�ং �লােনর �দ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ১.৪৮

5. �ট�ার ড�েম� িব�য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০২

6. বািড় ভাড়া িরকভারী ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৩

7. পিরবহন ভাড়া ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.১৬

8. আেকেজা মালামাল িব�য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.১৫

9. অ�া� ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৪১

�মাট 165.00 ১৩৪.০০ ১৬৫.০০ ১৫০.৩৩

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক�
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�লধন  (টাকাংশ) রাজ�

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7(8+12) ৮ ৯ ২ ১১ ১২ ১৩ ১৪

224101500 ১

wcÖ-‡c‡g›U wgUvwis di 
wWw÷ªweDkb Kzwgjøv GÛ 
gqgbwmsn †Rvb

২০১৯

অনুঃ
   ১৩২৪৯.২২ 

 (০.০০)
১০৪০৪.৮৫ ১৮১০ ৮০৭ ১৮১০ -        ৭৭২ ১০০৩ -           KFW

24102400 ২
চ��াম �জােনর িব��ৎ িবতরণ িসে�ম উ�য়ন �ক�।

(০১/০৭/২০১৪-৩১/১২/২০১৯)
অ�ঃ

১৪২১৪৮.৪১

  (৪৮৩৬৫.৫৫)
-                   ২০০০০ ২০০০০ ২০০০০ -           ২০০০ -               ১০০০০ -

224102900 ৩
রাজশাহী পাওয়ার িসে�ম �ডেভলপেম� �েজ�

(০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৯)
অ�ঃ

৯২৫৫৭.০৭

 (২৩৮১৪.৪৪)
-                   ২০০০০ ২০০০০ ২০০০০ -           ২০০০ -               ১৩০০০ -

224099500 ৪
 পাওয়ার িসে�ম �ডেভলপেম� �েজ�  রং�র (০১/০১/২০১৬-

৩১/১২/২০১৯)
অ�ঃ

১৩৩৪২৮.৭৩

(২৮৫৬১.৯৪)
-                   ৩২০০০ ৩২০০০ ৩২০০০ -           ৩০০০ -               ১৯০০০ -

224097000 ৫
 িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, িসেলট িবভাগ        

(০১/০৪/২০১৬-৩১/০৩/২০১৯)
অ�ঃ

১৮৯০৮৪.৯০

(৪০২০৮.১৮)
-                   ৪০০০০ ৪০০০০ ৪০০০০ -           ৬০০০ -               ৮০০০ -

224098600 ৬
িতন� পাব �ত� �জলায় িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন �ক� 

(০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯)
অ�ঃ

৫৬৫৬৭.৭০

(৮৪৮১.২৩)
-                   ১৮০০০ ১৮০০০ ১৮০০০ -           ৩০৯ -               ৪০৫০

224114900 ৭
িব��ৎ িবতরন �ব�া উ�য়ন �ক�, ময়মনিসংহ �জান।

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)
অ�ঃ

১৫৭৫৪৬.৯৮

(২৮০৩৬.১৮)
-                   ৩০০০০ ৩০০০০ ৩০০০০ -           ৫০০ -               ৮০০

224097002 ৮
িব��ৎ িবতরন �ব�া উ�য়ন �ক�, �িম�া �জান।

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)
অ�ঃ

১৫২১৭৬.১৭

(৩৯২৮০.৫৫)
-                   ৩২০০০ ৩২০০০ ৩২০০০ -           ৫০০ -               ২৫০০

2242657 ৯
িব��ৎ িবতরণ �ব�ার উ�য়ন, চ��াম �জান (২য় পয �ায়)

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২) অ�ঃ
২৫৫১৯০.৫৫

(৯০৮০৯.৯৭)
-                   ২০০০০ ২০০০০ ২০০০০ -           -                    -               -              

২১৩৮১০ ২১২৮০৭ ২১৩৮১০              -   ১৫০৮১ ১০০৩ ৫৭৩৫০                     -   

৪৩৮০০৬ ২৫০৯০৭ ৪৩৮০০৬              -   ২৫১৩১ ১৮৭০৯৯ ৬৮৭৫০                     -    �মাট (উৎপাদন+িবতরণ):

�িমক নং          �কে�র নাম                            (বা�বায়ন কাল) অ�েমাদেনর পয �ায়

িবতরণ (চলিত �ক�) :

২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত ��ািবত বরা�

�ক� সাহাে�র 

উৎস

উপ �মাট (িবতরণ):

�মাট
টাকা

  (রাজ�)

�য়খাত
আমদানী �� ও �� 

সংেযাজন কর বাবদ 

বরা�
     �মাট      (�বঃ 

�ঃ)

�ক� সাহা�

(টাকাংশ)

    ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ 

িবিনেয়াগ/�ধান কম ��িচ

সং�া : বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

�ক� সাহা�

( টাকাংশ)

         �ক� �য়        

(িডিপিপ �মাতােবক)

( ল�  টাকায়)

অ�া�
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                              সং�া : বাংলােদশ িবদ�ুৎ উ�য়ন �বাড�

�িমক 

নং

             �কে�র নাম         

                             (বা�বায়ন কাল)

অনুেমা: 

পয�ায়

    �মাট      

          (�বঃ মূঃ)

মুলধন

  (টাকাংশ)
রাজ�

1 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7(8+12) ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪

224098400 ১

খুলনা ৩৩০ �মঃ ওঃ ডুেয়ল ফুেয়ল ক�াই� 

সাইেকল িবদ�ুৎ �ক� িনম�ান �ক�।

(০১/০১/২০১৭ - ৩০/০৬/২০১৯) 
অনুঃ

  ৩২৫৩৭৬.১৭

(৭২২৯২.৫৪)
২০১৩৯৫.৭৮ ৮৯১০০ ১৪৬০০ ৮৯১০০             -   ৯৫০০ ৭৪৫০০ ২৪০০ ই.িস.এ

224099600 ২

কন�াকশন অব িবিবয়ানা-৩,  ৪০০ �মঃওঃ  

ক�াই� সাইেকল পাওয়ার ��া�। 

(০১/০৭/২০১৩ - ৩০/০৬/২০১৯)

�ময়াদ: িডেস�র/১৯ পয�� ��াব 

�ি�য়াধীন।
অনুঃ

 ৩৩৫৮০৮.১৯  

(৩৮৪৩৫.১৩)

 

২৩৬১৩৭.৭৮
৪৬০০০ ৬০০০ ৪৬০০০             -                      -   ৪০০০০ ২০০০ ই.িস.এ

224102400 ৩ �ঘাড়াশাল-৩ িরপাওয়ািরং �েজ�

(০১/০১/২০১৫-৩১/১২/২০১৯)
অনুঃ

২৫১৯৩৪.৭৭

(০.০০)

২০১৯৫৪.৯৯

(০.০০)
৪৮৫৯৬ ০ ৪৮৫৯৬             -                      -   ৪৮৫৯৬            -   ই.িস.এ

224135000 ৫

মেহশখালী পাওয়ার হাব এর ভুিম অিধ�হণ 

�ক� 

(০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০১৯)
অনুঃ

১৩২৪৬৫

(০.০০)
0.00 ৪০০০ ৪০০০ ৪০০০             -                      -                -              -   -

224277700 ৬

�সয়দপুর ১৫০ �মঃ ওঃ +১০% িস�ল 

সাইেকল (এইচএসিড িভি�ক) িবদ�ুৎ �ক� 

িনম�ান �ক�।

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

অনুঃ

১০০০৯৯.৫৮

(13869.99) 48305.15 ১০০০০ ১০০০০ ১০০০০             -   ৫০              -   ৭০০০ ই.িস.এ

২২৪১৯৬ ৩৮১০০ ২২৪১৯৬             -   ১০০৫০ ১৮৬০৯৬ ১১৪০০               -   

৫০০

অন�ান�

উপ �মাট:

টাকা  

(রাজ�)

ব�য়খাত
আমদািন �� 

ও মুল� 

সংেযাজন কর 

বাবদ বরা�

�ক� সাহায�

( টাকাংশ)
�মাট

২৩০০০

    ২০১৯-২০২০ অথ� বছেরর বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচ 

�ধান কম�সূিচ

৪

�ঘাড়াশাল-৪ িরপাওয়ািরং �েজ�

(০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)

��ািবত- জনু/২১ পয��।
অনুঃ

২০২৯২৩.৯৭  

(০.০০)

IDA 

(World 

Bank)

উৎপাদন চলিত � ক�  

224099700

( ল� টাকায়)

�ক� 

সাহােয�র 

উৎস

২০১৯-২০২০ অথ� বছেরর বািষ�ক উ�য়ন কম�সূিচেত ��ািবত বরা�

�ক� সাহায�

(টাকাংশ)

           -   ২৬৫০০
১৬৮৬৬৩.৭৭  

(৭৭৮.০০)

           �ক� ব�য়        

                  (িডিপিপ �মাতােবক)

৩৫০০ ২৬৫০০             -   
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�লধন

  (টাকাংশ)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

উৎপাদন (চলিত �ক� ) :

৪৩৫০০

(500)

৪২৪০০

(150)

৪২২৫০৪২৪০০২

কনভারশন অব িসেলট ১৫০ �মঃওঃ � ২২৫ �মঃওঃ 

ক�াই� সাইেকল পাওয়ার ��া� িনম �াণ �ক�। 

 ( ০১/০১/২০১৩ -৩০/০৬/২০১৯)

��ািবত- �ন/২০ পয ��।

অ�ঃ

 

৭৯৬৬২.৮৪

(৬৬৯৭৬.২৭)
                    -   

৪৩০০০৪৩৫০০১

কন�াকসন অব িবিবয়ানা সাউথ ৪০০ �ম:ও: �াস 

িভি�ক ক�াই� সাইেকল ��া�

(০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২০)

অ�ঃ
২৬৮৩৯৫.৩৯  

(২০২৩৮৯.৪৫)
-                 

  ২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর  বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ

(�ায়�শািসত সং�া/কেপ �ােরশেনর িনজ� অথ �ায়ন)

�মাট
টাকা  

(রাজ�)

�য়খাত

�িমক নং
            �কে�র নাম                         (বা�বায়ন 

কাল)

অ�েমাদেনর 

পয �ায়

         �ক� �য়         

(িডিপিপ �মাতােবক)
২০১৯-২০২০ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচেত ��ািবত বরা�

      �মাট        (�বঃ �ঃ)

�ক� সাহা�

(টাকাংশ)
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৩২৭৯৩.০০

(75)

১১৮৬৯৩

(725)

�মাট বরা� (িনজ�): ১১৮৬৯৩ ১১৭৯৬৮

৩২৭১৮.০০৩২৭৯৩.০০৩

 শাহজীবাজার ১০০ �মঃওঃ �াস টারবাইন িব��ৎ 

�ক� িনম �াণ �ক�। 

( ০১/০৭/২০১৭ -৩০/০৬/২০১৯)

��ািবত- �ন/২০ পয ��।

অ�ঃ
৮৮৮৮৩.০০

(৭৩৩০৩.৩৩)
                    -   
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(লাখ টাকায়)

�িমক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ�েমািদত বােজট ��ত

ন�র ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৯

১। �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত�)

ক) আসল 90807.00 53264.00 17554.00 20182.00

খ) �দ 47069.00 23283.00 24476.00 11144.00

২। �বেদিশক ঋণ (বেকয়া)

ক) আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ) �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৩। সরকারী ঋণ (পিরেশািধত�)

ক) আসল 32531.00 30982.00 15000.00 15000.00

খ) �দ 143934.00 133831.00 150480.00 129238.00

৪। সরকারী ঋণ (বেকয়া)

ক) আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ) �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৫। �াংক ঋণ (পিরেশািধত�)

১। দীঘ �েময়াদী

ক)  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ)  �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২।  ��েময়াদী 

ক)  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ)  �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

৬। �াংক ঋণ (বেকয়া)

১। দীঘ �েময়াদী 

ক)  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ)  �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

২।  ��েময়াদী 

ক)  আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ)  �দ 0.00 0.00 0.00 0.00

     �মাট ৩১৪৩৪১.০০ ২৪১৩৬০.০০ ২০৭৫১০.০০ ১৭৫৫৬৪.০০

(কেপ �ােরশন হইেত �া� িহসাব অ�যায়ী )

দীঘ �েময়াদী ঋেণর িববরণী

(লাখ টাকায়)

�িমক িববরণ ৩০/০৬/১৮ বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

ন�র পয �� �েদয় 2019-20 2018-19 2017-18

দীঘ � �ময়াদী ঋেনর িববরনী 5455687.72

১ আসল ০.০০ ৪১৪১০.০০ ৪১০০০.০০ ১০০০০.০০

২ �দ ০.০০ ১৩২৩৮০.৭০ ১৩১০৭০.০০ ২৩৮৪.০৩

�মাট ৫৪৫৫৬৮৭.৭২ ১৭৩৭৯০.৭০ ১৭২০৭০.০০ ১২৩৮৪.০৩

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

দীঘ �েময়াদী ঋণ ও �াংক দায় িববরণী

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �
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