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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 �াবিল 

 �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 ৯৬% শতাংশ নবায়নেযা� �ালািনসহ িব��ৎ �িবধার আওতায় এেসেছ               
(�ফ�য়াির,২০২০) 

 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. ২০২০ পয �� 
ক�প�ভসহ ২২,৭৮৭ �মগাওয়ােট উ�ীত হেয়েছ। 

 বত�মান �ব�ার উ�য়েনর জ� সরকার �পক কম ��িচ �হণ কেরেছ। এর ফেল বত�মােন ( �ফ�য়াির.২০২০ ) িব��ৎ 
িবতরণ লাইন ৫,৬০,০০০ িকেলািমটাের উ�ীত হেয়েছ এবং �াহক সং�া  িতন �কা� বাইশ ল� ৩,২২,০০০,০০ 
জন হেয়েছ। সাব ��িণক মিনটিরং ��ায়েনর ফেল িব��ৎ খােতর পারফরেম� উে�খখেযা� হাের �রাি�ত হেয়েছ। 

 ২০১৮-২০১৯ অথ � বৎসের িসে�ম লস ৭.১৫% �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 ৫১০ ি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 (২০১৮-১৯) 

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 ৬,৬৫৬ �মঃওঃ �মতার ১৬ � এবং �বসরকাির খােত �মাট ৬,৫২৬ 
�মঃওঃ �মতার ৩৬ � সহ সব �েমাট ১৩,১৮২ �মঃওঃ �মতার ৫২ � িব��ৎ �ক� িনম �াণাধীন রেয়েছ 

   বত�মােন �বসরকাির খােত �মাট ৩৯৫০ �মঃওঃ �মতার ৫ � এবং �বসরকাির খােত �মাট ৪,৪৮১ 
�মঃওঃ �মতার ১৭ � সহ সব �েমাট ৮,৮৩১ �মঃওঃ �মতার ২২ � িব��ৎ �কে�র দরপ� 
�ি�য়াধীন রেয়েছ, যা ধারাবািহকভােব �ি� �া�র স�ব হেব। 

   বত�মােন সরকাির খােত ১৮,৮৩৬ �মঃওঃ �মতার ১৮ � ি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। 

   ২০১৯ �থেক ২০২২ সােলর মে� �মাট ১,৮৩৬ �মঃওঃ �মতার িব��ৎ আমদািনর পিরক�না রেয়েছ। 
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১০. 

 

সং�ার ২০২০-২১ অথ �বছেরর �া�িলত ২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত ও অ�েমািদত এবং      
২০১৮-১৯ অথ �বছেরর �মাট আয়, �মাট �য়, নীট �নাফা /(ঘাটিত):      

                                                                                                                          (ল� টাকায়)  
 
 

�িমক 
ন�র  

িববরন বােজট 
২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট  
২০১৯-২০ 

অ�েমিদত বােজট 
২০১৯-২০ 

��ত  
২০১৮-১৯ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
১. �মাট আয় ৫,১২৫,৫১১.২৩ ৪,৭১৬,১৯৯৩.৮৩  ,499,683.20  ৪,২৪৭,৩৫৯.৯৪ 

২. �মাট �য় ৫,১২৩,২০৩.৬৫ ৪,৭১০,৪৩৯.০০  ৪,৬২৯,১৬৩.৭৬ 
 

৪,২৬৪,৮২০.৩৬ 

৩. নীট �নাফা/(ঘাটিত)  ২৩০৭.৫৮ ৫৭৬০.৮৩ -১২৯৪৮০.৫৬  -১৭৪৬০.৪২ 

     ১১. বােজট পয �ােলাচনা 
ক. পিরচালন ��া� 

 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের িব��ৎ খােতর �মাট �ািপত �মতা যথা�েম 21910.00 �ম. ও. এবং 22313.00 । 

২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট �ািপত �মতা িছল 18710.00 �ম. ও.।  ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের িব��ৎ খােতর �মাট 

উৎপাদন যথা�েম 21481.00 �ম. ও. এবং 21901.00 �ম. ও.। ২০১৮-১৯ অথ �বছের �মাট উৎপাদন িছল 18187.00 �ম. ও.। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের  �বাড � ক��ক �থাক উৎপািদত িব��েতর �মাট পিরমাণ িছল 16667.00 িগগা ওয়াট ঘ�া । ২০১৯-২০ ও  

২০২০-২১ অথ �বছের �থাক উৎপাদন �ি� �পেয় যথা�েম 21251.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 25401.00 িগগা ওয়াট ঘ�া হেব বেল 

ল�মা�া ধায � করা হেয়েছ। �বাড � ২০১৯-২০ও ২০২০-২১ অথ �বছের আ�গ� িব��ৎ উৎপাদন �ক�  হেত যথা�েম 6936.00 

িগগা ওয়াট ঘ�া ও 6724.00 িগগা ওয়াট ঘ�া, আই িপ িপ/এস আই িপ িপ হেত যথা�েম 22703.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 

22213.00 িগগা ওয়াট ঘ�া, �র�াল হেত যথা�েম 4383.00 এবং 3353.00 িগগা ওয়াট ঘ�া, আমদািন হেত যথা�েম 

8117.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 7877.00 িগগা ওয়াট ঘ�া, ইিজিসিব হেত যথা�েম 4224.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 4929.00 

িগগা ওয়াট ঘ�া, এন ডি�উ িপিজিসএল হেত যথা�েম 7303.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 11555.00িগগা ওয়াট ঘ�া এবং 

আরিপিসএল  হেত  যথা�েম 807.00 িগগা ওয়াট ঘ�া ও 642.00 িগগা ওয়াট ঘ�া িব��ৎ �য় করেব বেল ল��মা�া ধায � 

কেরেছ।  

 িবিপিডিব ক��ক পািন হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ২০১৮-১৯ অথ �বছের িছল ৭২৮.00 িগগা ওয়াট ঘ�া । ২০১৯-২০ 

সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট পািন হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ  যথা�েম ৮৪৪.০০ এবং ৭২৭.০০ 

িগগা ওয়াট ঘ�ায় ল��মা�া িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �াস হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ ২০১৯-২০ সংেশািধত এবং ২০২০-২১ 

�া�িলত অথ �বছের যথা�েম ১৮১৪৩.০০ িগ. ও. ঘ. এবং ২২৬৪২.০০ িগ. ও. ঘ. ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ 

অথ �বছের �াস হেত িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ১৩৭১৪.০০ িগ. ও. ঘ.। তরল �ালািন �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ 

২০১৯-২০সংেশািধত এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের যথা�েম ৯৪২.০০ িগ. ও. ঘ. এবং ১০২২.০০ িগ. ও. ঘ. ল��মা�া ধায � 

করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের তরল �ালািন �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল ১৭৫২.০০ িগ. ও. ঘ.। কয়লা �ারা িব��ৎ 

উৎপাদেনর  পিরমাণ ২০১৯-২০ সংেশািধত এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের যথা�েম ২৪৬০.০০ িগ. ও. ঘ. এবং ২৩৬০.০০ 

িগ. ও. ঘ. হেব বেল ল��মা�া ধায � করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের কয়লা �ারা িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল  ১৩৫২.০০ 

িগ. ও. ঘ. ।  

 ২০১৯-২০ সংেশািধত এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের িবল�ত িব��েতর পিরমাণ িছল যথা�েম ৭২৫৮০.০০ িগ. ও. ঘ. 

এবং ৭৯২৬৫.৫৩ িগ. ও. ঘ.। ২০১৮-১৯ অথ �বছের িবল�ত িব��েতর পিরমাণ িছল ৬৫৭১৮.৬৬।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের িব��েতর 

স�ালন ও িবতরণ খােত িসে�ম লস িছল ৪.২২%। ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ �বছের তা যথা�েম ৪.২০ এবং ৪.১৯ থাকেব 

হেব বেল �ত�াশা করা হে�।  
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 ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের �বােড �র িব�য় রাজ� হেব যথা�েম ৩৬৭৩০.৫২ �কা� ও ৪০০৮৩.০৬ �কা� টাকা। 

২০১৮-১৯ অথ �বছের রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল ৩৩৭৭৫.৯১ �কা� টাকা। িব��েতর একক �িত িব�য় রাজ� ২০১৯-২০ ও 

২০২০-২১ অথ �বছের হেব ৫.০৬ টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের একক �িত িব�য় রাজে�র পিরমাণ িছল ৫.14 টাকা।  

 
 ২০১৯-২০ অথ �বছের �ত�� পিরচালন �য় ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর ��ত �য় ৩৮৭৬৬.৩১ �কা� টাকা অেপ�া �ি� 

�পেয় ৪২৪৫৬.৬৬ �কা� টাকায় এবং ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেট তা �ব �বত� বছেরর �লনায় �ি� �পেয় দ�ড়ােব  

৪৬৩৯০.১৮ �কা� টাকায়। ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী একক �িত িব��েতর উৎপাদন �য় িছল ৫.৫৮ টাকা।  

২০১৯-২০ অথ �বছেরর সংেশািধত বােজেট এটা হেব ৫.৫২ টাকা ও ২০২০-২১ অথ �বছেরর বােজেটও ৫.52 টাকা হেব। উৎপাদন 

�য় �ি�র ফেল সং�া ২০১৮-১৯ অথ �বছের ৬৭৭৫.৫৮ �কা� টাকার পিরচালন �লাকসােনর স�ুখীন হয়। ২০১৯-২০ ও ২০২০-

২১ অথ �বছের পিরচালন �লাকসান �া�লন করা হেয়েছ যথা�েম ৭৮৯৪.০৭ �কা� টাকা এবং ৮৪৯৪.৩৯ �কা� টাকা। সং�ায় 

২০১৮-১৯ অথ �বছের  সরকার  ক��ক �েদয় ভ��িকর পিরমাণ ৭৯৬৬.৭৩ �কা� টাকা। ফেল ভ��িক পরবত� পিরচালন �নাফার 

পিরমাণ ১১৯১.১৫ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের সরকার  ক��ক �েদয় ভ��িকর পিরমাণ যথা�েম ৯৬৭৫.৮৮ 

�কা� টাকা এবং ১০৫১০.৭০ �কা� টাকা। ফেল ফেল ভ��িক পরবত� পিরচালন �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ১৭৮১.৮১ 

�কা� টাকা এবং ২০১৬.৩১ �কা� টাকা।  

 

   খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ  
 ২০১৮-১৯ অথ �বছের �বােড �র নীট �লাকসােনর পিরমাণ িছল ১৭৪.৬০ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের ও      

২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �বােড �র নীট �নাফার পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৫৭.৬১ �কা� ও ২৩.০৮ �কা� টাকা।  

 ২০১৮-১৯  অথ �বছের  ৮৯০৩.৬০ �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত ৯৭৬১.৮০ �কা� টাকা তহিবল �বহােরর পর 

ঘাত� তহিবেলর পিরমাণ িছল ৮৫৮.২০ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত এবং ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের ১০০৭৩.৭৫ 

�কা� এবং ১০৮৮৫.৪২ �কা� টাকা তহিবল সং�েহর িবপরীেত ১০৪৪৬.৫৫ �কা� এবং ১১৩৩৮.২০ �কা� টাকা তহিবল 

�বহােরর পর নীট তহিবেলর ঘাটিতর পিরমাণ ৩৭২.৭৯ �কা� এবং ৪৫২.৭৮ �কা� টাকায় দ�ড়ােব। 

  

   গ. ��সংেযাগ ও উৎপাদনশীলতা  
 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০  

��ত  

২০১৮-১৯   

১. পিরচালন �নাফা/(�লাকসান ) (ভ��িক সহ) �কা� টাকা ২০১৬.৩১ ১৭৮১.৮১ ১১৯১.১৫ 

২. অবচয় �কা� টাকা ৪৬৫৮.৪৫  4,389.38  ৩৯১৫.৭৮ 

৩. �বতন ও ভাতািদ �কা� টাকা ৬৩৪.৮৮ ৬৮২.৪৪ ৫৫৮.২১ 

৪. �মাট ��সংেযাগ (১+২+৩) �কা� টাকা ৭৩০৯.৬৪ ৬৮৫৩.৬৩ ৫৬৬৫.১৪ 

৫. কম�র সং�া জন ১৪২৩৯ ১৪২৩৯ ১৪১৬৬ 

৬. কম��িত ��সংেযাগ টাকা 5133534.6৬ 4813280.4৩ 3999110.5৫ 

   

২০১৮-১৯ অথ �বছের �বােড �র �মাট ��সংেযােগর পিরমাণ িছল ৫৬৬৫.১৪ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ সংেশািধত 

অথ �বছের ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের এ ��সংেযােগর পিরমাণ দ�ড়ােব যথা�েম ৬৮৫৩.৬৩ �কা� ও ৭৩০৯.৬৪ 

�কা� টাকা।   
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ঘ. িবিনেয়াগ ও স�য় 

 

�িমক 

ন�র 

িববরণ একক বােজট 

২০২০-২১ 

সংেশািধত বােজট 

২০১৯-২০ 

��ত  

২০১৮-১৯  

১. িবিনেয়াগ  �কা� টাকা ৯৪২০.৪ ৮৯০৭.৫৭ ৮৬১৬.৩৮ 

২. সংরি�ত আয় ( নীট �নাফা বাদ লভ�াংশ)  �কা� টাকা ২৩.০৮ ৫৭.৬১ -১৭৪.৬ 

৩. অবচয় ও অ�া� �কা� টাকা ৪৬৫৮.৪৫        4,389.38  ৩৯১৫.৭৮ 

৪. �মাট স�য় (২+৩) �কা� টাকা ৪৬৮১.৫৩ ৪৪৪৬.৯৯ ৩৭৪১.১৮ 

  

 ২০১৮-১৯ অথ �বছেরর িহসাব অ�যায়ী �বােড �র িবিনেয়াগ �েয়র পিরমাণ িছল ৮৬১৬.৩৮ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ 

সংেশািধত ও ২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের এ �েয়র পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৮৯০৭.৫৭ �কা� ও ৯৪২০.৪০ �কা� টাকা 

হেব বেল আশা করা যাে�। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অথ �বছের  স�েয়র পিরমাণ যথা�েম  ৪৪৪৬.৯৯ �কা� টাকা এবং 

৪৬৮১.৫৩ �কা� টাকা। ২০১৮-১৯ অথ �বছের স�েয়র পিরমাণ িছল ৩৭৪১.১৮ �কা� টাকা।  

 

  ঙ. �লধন কাঠােমা 
         

  ৩০ �ন , ২০১৯ অথ �বছের �বােড �র �মাট স�েদর পিরমাণ িছল ৮২৪৬৫.১৮ �কা� টাকা এবং ঋণ �লধন অ�পাত িছল 

১১৯:(১৯)। ৩০ �ন ২০২০ ও ৩০ �ন ২০২১ অথ �বছের এ স�েদর পিরমাণ �ি� �পেয় যথা�েম ৮৯৪১১.৭৭ �কা� টাকা ও 

৯৬৮৮.৮১ �কা� টাকায় এবং ঋণ �লধন অ�পাত হেব যথা�েম ১১৬:-১৬ ও ১১২: -১২। 

  

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

থােক। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  সরকাির �কাষাগাের জমার পিরমাণ িছল ১৮৬০.৮২ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের  উ� 

খােত জমার পিরমাণ দ�ড়ােব ১৬৯৩.৫২ �কা� টাকায় এবং ২০২০-২১ অথ �বছের ২১৮৫.৩৯ �কা� টাকায়।  

 

   ছ. জনবল 
 ২০১৮-১৯ অথ �বছের  �বােড � �মাট ১৪১৬৬ জন কম �কত�া ও কম �চারী কম �রত িছল। ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ উভয় 

অথ �বছের এ সং�া �ি� �পেয় 1৪,২৩৯ জেন দ�ড়ােব বেল অ�মান করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের  �মাট �বতন ও ভাতািদর 

পিরমাণ িছল ৫৫৮.২১ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ িছল ৩,৯৪,০৪৯ টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের  

�মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ ৬৮২.৪৪ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ ৪,৭৯,২৭৫ টাকায় এবং 

২০২০-২১ অথ �বছের �মাট �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ ৬৩৪.৮৮ �কা� টাকা এবং কম��িত গড় �বতন ও ভাতািদর পিরমাণ 

দ�ড়ােব ৪,৪৫,৮৭৭ টাকায়।   

 

 
�িত� খােত �েয়র ��ে�  আিথ �ক িবিধ- িবধান  অ�সরণ করেত হেব। 
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হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

1. �িমকা 

    অ� িব��ৎ উৎপাদন �ক�� নারায়ণগ� �জলায় অবি�ত। বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বােড �র বােজেটর মে� 

সামি�কভােব হির�র িব��ৎ উৎপাদন �কে�র বােজট অ�� �� রেয়েছ। ত�পির হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক�েক Strategic 

Business Unit (SBU)  �েপ িবেবচনা কের �থকভােব এর বােজট �কািশত হয়। 

 2. বােজট পয �ােলাচনা 

 ক. পিরচালন ��া� 

 হির�র িব��ৎ উৎপাদন �কে�র িব��ৎ উৎপাদেনর �ািপত �মতা ২০১৯-২০ সংেশািধত অথ �বছের ও               

২০২০-২১  �া�িলত অথ �বছেরর বােজেট 64 �মগা ওয়াট হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের অ� �কে�র �থাক 

িব��ৎ উৎপাদেনর পিরমাণ িছল 50.95 িগগা ওয়াট ঘ�া । �ক� ক��ক উৎপািদত িব��েতর পিরমাণ ২০১৯-২০ সংেশািধত  এবং 

২০২০-২১ �া�িলত অথ �বছের �ি� �পেয় ২৭৮.২1 িগগা ওয়াট ঘ�া হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯  অথ �বছের িসে�ম 

লেসর পিরমাণ িছল 6.79% । ২০১৮-১৯ অথ �বছের অ� �কে�র রাজ� আেয়র পিরমাণ িছল 50.49 �কা� টাকা । ২০১৯-২০ 

সংেশািধত ও ২০২০-২১  �া�িলত উভয় অথ �বছের রাজ� আয় �ি� �পেয় 106.12 �কা� টাকায় দ�ড়ােব বেল �া�লন করা 

হেয়েছ।  ২০১৮-১৯ অথ �বছের অ� �কে�র �মাট পিরচালন �য় িছল ২১.৬৪ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ ও ২০১৯-২০ অথ �বছের �মাট 

পিরচালন �য় ২০১৮-১৯  অথ �বছেরর �লনায় �ি� �পেয় যথা�েম ৬৪.১০ �কা� এবং ৬৩.২১ �কা� টাকা হেব বেল �া�লন করা 

হেয়েছ। ২০১৮-১৯  অথ �বছের অ� �কে�র পিরচালন �নাফার পিরমাণ িছল ২৮.৮৫ �কা� টাকা। ২০১৯-২০অথ �বছের এবং 

২০২০-২১  অথ �বছের অ� �কে�র পিরচালন �য় পরবত� পিরচালন �নাফা  দ�ড়ােব ৪২.০২ �কা�  এবং ৪২.৯১ �কা� টাকা। 

খ. �নাফা ও তহিবল �বাহ 

 অ� �কে� ২০১৯-২০ অথ �বছের  ৪৩.৮২ �কা�  নীট �নাফা এবং ২০২০-২১  অথ �বছের ৪৪.৭৬ �কা� টাকার নীট 

�নাফা হেব বেল �া�লন করা হেয়েছ। ২০১৮-১৯ অথ �বছের নীট �নাফার পিরমাণ িছল ৩০.৩২ �কা� টাকা। ২০১৯-২০ অথ �বছের 

�কে�র ৪৩.৮২ �কা� টাকার তহিবল সং�হ এবং ৭.৩৮ �কা� টাকার তহিবল �বহােরর পর ৩৬.৪৪ �কা� টাকার তহিবল উ��ৃ� 

থাকেব বেল �া�লন কের হেয়েছ। অপরিদেক ২০২০-২১ অথ �বছের �ক��র ৪৪.৭৬ �কা� টাকার তহিবল সমাগম হেব এবং এর 

িবপরীেত ৬.৬৫ �কা� টাকার তহিবল �বহার হেব। ফেল উ� সমেয় �ক��র তহিবল উ�ৃ� ৩৮.১১ �কা� টাকা।  

গ. সরকাির �কাষাগাের অবদান  

অ� �ক�� ২০১৮-১৯ অথ �বছের  সরকাির �কাষাগাের �কান অথ � জমা �দান কেরিন। ২০১৯-২০ সংেশািধত ও ২০১৮-১৯ 

�া�িলত অথ �বছের যথা�েম ০.৫০ �কা� এবং  ১.০০ �কা� টাকা সরকাির �কাষাগাের আমদািন �� বাবদ জমা �দান করেব।  

 

 

�িত� খােত �েয়র ��ে�  আিথ �ক িবিধ- িবধান  অ�সরণ করেত হেব। 



২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

�ািপত �মতা: 

�ম.ও. . ১ িবিপিডিব ৬৪৯৫.০০ ৬২৯২.০০ ৬৪২৫.০০ ৫৪৩৪.০০

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

�ম.ও. . ৩ আ�গ� িব. �ক� �কা. ১২৯৪.০০ ১৪৪৪.০০ ১৪৪৪.০০ ১৪৪৪.০০

�ম.ও. . ৪ ইিজিসিব ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৯৫৬.০০ ৮৩৯.০০

�ম.ও. . ৫ এনডিবলওিপিজিসএল ২৬৩৯.০০ ২০১৭.০০ ২৬৩৪.০০ ১৩৯৫.০০

�ম.ও. . ৬ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ৮২৮১.০০ ৮১৯১.০০ ৮০১৭.০০ ৬৫০৩.০০

�ম.ও. . ৭ �র�াল ৭৯২.০০ ১৩০৪.০০ ১২৫১.০০ ১৫৪০.০০

�ম.ও. . ৮ আরিপিসএল ৬৩১.০০ ৪৮১.০০ ৪৭৬.০০ ৩৩১.০০

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

�ম.ও. . ১০ �মাট �ািপত �মতা(১+২+ .. ... ...+৯) ২২৩১৩.০০ ২১৯১০.০০ ২২৪২৭.০০ ১৮৭১০.০০

উৎপাদন: 

�ম.ও. . ১১ িবিপিডিব ৬১৭০.০০ ৫৯৬৭.০০ ৬১০০.০০ ৫০১৫.০০

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

�ম.ও. . ১৩ আ�গ� িব.�ক� �কা. ১২৪৯.০০ ১৩৮৪.০০ ১৩৮৪.০০ ১৩৮৪.০০

�ম.ও. . ১৪ ইিজিসিব ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৮৫৬.০০ ৮৩৯.০০

�ম.ও. . ১৫ এনডিবলওিপিজিসএল ২৬৩৯.০০ ২০১৭.০০ ২৬৩৪.০০ ১৩৯৫.০০

�ম.ও. . ১৬ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ৮২৭৩.০০ ৮১৮৩.০০ ৮০০৯.০০ ৬৪৯৫.০০

�ম.ও. . ১৭ �র�াল ৭৮২.০০ ১২৯২.০০ ১২৩৯.০০ ১৫২৮.০০

�ম.ও. . ১৮ আরিপিসএল ৬৩১.০০ ৪৮১.০০ ৪৭৬.০০ ৩৩১.০০

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

�ম.ও. . ২০ �মাট উৎপাদন (১১+১২+ ... .... .... +১৯) ২১৯০১.০০ ২১৪৮১.০০ ২১৮৯৮.০০ ১৮১৮৭.০০

িবিপিডিব কত�ক উৎপািদত: 

িগ.ও.ঘ. . ২১ �থাক উৎপাদন ২৬৭৫১.০০ ২২৩৮৯.০০ ২৩২৯৬.৯৭ ১৭৫৫৩.০০

িগ.ও.ঘ. . ২২ - পািন হেত ৭২৭.০০ ৮৪৪.০০ ৮০৪.০০ ৭২৮.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৩ - �াস �ারা ২২৬৪২.০০ ১৮১৪৩.০০ ১৯৫৪০.৪৮ ১৩৭১৪.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৪ - তরল জবালািন �ারা ১০২২.০০ ৯৪২.০০ ১০০৩.০০ ১৭৫২.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৫ - কয়লা �ারা ২৩৬০.০০ ২৪৬০.০০ ১৯৪৯.৪৯ ১৩৫২.০০

িগ.ও.ঘ. . ২৬ ��শন লস ১৩৫০.০০ ১১৩৮.০০ ১১৬৩.০০ ৮৮৬.০০

% . ২৭ ��শন লেসর শতাংশ ৫.০৫ ৫.০৮ ৪.৯৯ ৫.০৫

িগ.ও.ঘ. . ২৮ নীট উৎপাদন- িবিপিডিব (২১-২৬) ২৫৪০১.০০ ২১২৫১.০০ ২২১৩৩.৯৭ ১৬৬৬৭.০০

িব��ৎ �য়: 

িগ.ও.ঘ. . ২৯ এসিবইউ (িবিপিডিব) ৩৮.০০ ৩৭.০০ ৫২.৫৬ ৫০.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩০ আ�গ� িব. �ক� �কা. ৬৭২৪.০০ ৬৯৩৬.০০ ৭০৩৫.৬৮ ৭৭৬৩.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩১ ইিজিসিব ৪৯২৯.০০ ৪২২৪.০০ ৪৫২৭.৪৯ ৪০১৫.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩২ এনডিবলওিপিজিসএল ১১৫৫৫.০০ ৭৩০৩.০০ ৯৪৬২.৬৩ ৫৮১৭.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৩ আইিপিপ ও এস আই িপ িপ ২২২১৩.০০ ২২৭০৩.০০ ২০৬১৪.১৯ ২০৪৫৫.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৪ �র�াল ৩৩৫৩.০০ ৪৩৮৩.০০ ৩৬৫৯.৬১ ৬২৬৮.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৫ আরিপিসএল ৬৪২.০০ ৮০৭.০০ ৪৮৮.০০ ৭৯৪.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৬ আমদািন ৭৮৭৭.০০ ৮১১৭.০০ ৮১৯৭.৮০ ৬৭৮৬.০০

িগ.ও.ঘ. . ৩৭ �মাট িব��ৎ �য় (২৯+৩০+ ... ... ... +৩৬) ৫৭৩৩১.০০ ৫৪৫১০.০০ ৫৪০৩৭.৯৬ ৫১৯৪৮.০০
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২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 
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বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

স�ালন ও িবতরণ: 

% . ৩৮ �মতার �বহার -িবিপিডিব ০.৪৭ ০.৪৫ ০.৫৭ ০.৪৩

িগ.ও.ঘ. . ৩৯ িবল�ত িব��ৎ ৭৯২৬৫.৫৩ ৭২৫৮০.০০ ৭১৭১১.২১ ৬৫৭১৮.৬৬

িগ.ও.ঘ. . ৪০ স�ালন ও িবতরণ লস ৩৪৬৬.৪৭ ৩১৮২.০০ ৩৩৭৪.৩৭ ২৮৯৬.২৪

% . ৪১ স�ালন ও িবতরণ লেসর শতাংশ ৪.১৯ ৪.২০ ৪.৪৩ ৪.২২

�য়-িবিপিডিব: 

এম.িসএফ� . ৪২ �াস �বহার (িবিপিডিব) ১৯৯৬১৯.০০ ১৬৯৭৬৬.০০ ১৮৫৯৭১.০০ ১৩১৮২৭.০০

এম.িলটার . ৪৩ তরল জবালািন �বহার (িবিপিডিব) ২৩৫.০০ ২২২.০০ ২৩৮.০০ ৪২৭০০.০০

�ম.টন . ৪৪ কয়লার �বহার (িবিপিডিব) ১০৫৪.০০ ১০৮৪.০০ ৮৬৩.০০ ৫৬৩.০০

রাজ�: 

লাখ টাকা . ৪৫ িব�য় রাজ� ৪০০৮৩০৫.৮৪ ৩৬৭৩০৫২.১০ ৩৬৯৬২৭১.০৪ ৩৩৭৭৫৯০.৯৪

টাকা . ৪৬ �িত িক.ঘ. িব�য় রাজ�(িবল�ত ইউিনেটর িভি�েত) ৫.০৬ ৫.০৬ ৫.১৫ ৫.১৪

�য়-িবিপিডিব (আিথ �ক ��): 

লাখ টাকা . ৪৭ �াস �বহার �য়-িবিপিডিব ২৫১৫৩০.০০ ২১৩৯০৫.০০ ১৬৬৪০৪.০০ ১২২৫৮৮.০০

টাকা . ৪৮ �িত ১০০০ িসএফ� �ত �য় ১২৬.০১ ১২৬.০০ ৮৯.৪৮ ৯২.৯৯

লাখ টাকা . ৪৯ তরল জবালািন �য়-িবিপিডিব ১০১০৬৩.০০ ৯৬৮৯৭.০০ ১১১৭৭০.০০ ২৩৮৯৭৮.৫০

টাকা . ৫০ িলটার �িত �য় ৪৩.০১ ৪৩.৬৫ ৪৬.৯৬ ০.৫৬

লাখ টাকা . ৫১ কয়লা �য়-িবিপিডিব ১১৫০৮২.০০ ১১৮৩২১.০০ ৮৯৭৯৫.০০ ৬৩৩৬৮.৯৩

টাকা . ৫২ �ম. টন �িত �য় ১০.৯২ ১০.৯২ ১০.৪০ ১১.২৬

লাখ টাকা . ৫৩ �মাট �ালািন �য়-িবিপিডিব (৪৭+৪৯+৫১) ৪৬৭৬৭৫.০০ ৪২৯১২৩.০০ ৩৬৭৯৬৯.০০ ৪২৪৯৩৫.৪৩

টাকা . ৫৪ �িত িক.ঘ. �ালািন �য় ১.৭৫ ১.৯২ ১.৫৮ ২.৪২
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বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

িব��ৎ �য় বাবদ �য়: 

লাখ টাকা . ৫৫ এসিবইউ (িবিপিডিব) ৩৩৯৪.০০ ৩৩৮৬.০০ ৩৩৭১.০০ ৫০২৯.০০

লাখ টাকা . ৫৬ আ�গ� িব��ৎ  �ক� �কা. ২২২৫৭৯.০০ ২২৬৭৭২.০০ ২০৯১১৮.০০ ২২৯৬৬৫.৬৪

লাখ টাকা . ৫৭ ইিজিসিব ১৩৮৫২৯.০০ ১২৮০০৬.০০ ১১৯২৯৬.০০ ৯২৭৩৪.৩৮

লাখ টাকা . ৫৮ এনডিবলওিপিজিসএল ৭৩৩০২০.০০ ৩৮১৩৬৯.০০ ৫২২৭৩৯.০০ ৩০০৫২৫.৩৬

লাখ টাকা . ৫৯ আইিপিপ ও এসআইিপিপ ১৮১৪৪৫০.০০ ১৭৩৫৩২৮.০০ ১৬৭০৭৪৫.০০ ১৪৮৭৩৬০.২০

লাখ টাকা . ৬০ �র�াল ২৯০৮৯৯.০০ ৩৫৩১৯৯.০০ ৩১৩২৩৬.০০ ৫০১৩৬২.৩৪

লাখ টাকা . ৬১ আরিপিসএল ১২৪৬৪৮.০০ ১২৮২৩২.০০ ১০১০০৫.০০ ১৪৩৪৬৪.৭৩

লাখ টাকা . ৬২ আমদািন ৪৫৬৪৪৭.০০ ৪৬৯৩৫৪.০০ ৪৭৪১১৭.০০ ৩৭০২৬৩.৪৯

লাখ টাকা . ৬৩ �মাট িব��ৎ �য় বাবদ �য় (৫৫+৫৬+ .. .. .. +৬২) ৩৭৮৩৯৬৬.০০ ৩৪২৫৬৪৬.০০ ৩৪১৩৬২৭.০০ ৩১৩০৪০৫.১৪

লাখ টাকা . ৬৪ অবচয় ১৯৭৯৮৬.০০ ১৮৮৫৫৮.০০ ১৮০৪৬৩.৪৯ ১৭৯৫৭৯.০০

লাখ টাকা . ৬৫ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ক) ৮৫৪০০.০০ ৯৩৪০০.০০ ৯২৪৬০.০০ ৫৭০৪৪.৮০

লাখ টাকা . ৬৬ উৎপাদন �য় (তফিসল-খ) ৭২৬৪৮.০০ ৭৮৯৯১.০০ ৭৫০৩৯.০০ ৬৩১৬৫.০০

লাখ টাকা . ৬৭ �ইিলং  চাজ� (িবউেবা-অংশ ) (তফিসল-ক) ৩১৩৪৩.০০ ২৯৯৪৮.০০ ৩২০৮৭.২৭ ২১৫০২.০০

লাখ টাকা . ৬৮ �ত�� পিরচালন �য় (৫৩+৬৩+৬৪+৬৫+৬৬) ৪৬৩৯০১৮.০০ ৪২৪৫৬৬৬.০০ ৪১৬১৬৪৫.৭৬ ৩৮৭৬৬৩১.৩৭

টাকা . ৬৯ �িত িক.ঘ. �য় ৫.৫২ ৫.৫২ ৫.৩৮ ৫.৫৮

লাখ টাকা . ৭০ িব�য় ও িবতরণ �য় (তফিসল-গ) ৫৭৫৫৯.০০ ৬২৫৬১.০০ ৫৯৭২৭.০০ ৪৩৮৮৪.৪৯

টাকা . ৭১ একক �িত �য় ০.০৭ ০.০৯ ০.০৮ ০.০৭

লাখ টাকা . ৭২ �শাসিনক �য় (তফিসল-ঘ) ৪০৮০৫.০০ ৪৪০১০.০০ ৪০৫৫০.০০ ৩৪৮১৩.০০

টাকা . ৭৩ একক �িত �য় ০.০৫ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৫

লাখ টাকা . ৭৪ র�ণােব�ণ ও উ�য়ন তহিবল ১২০৩৬২.৬৫ ১১০২২২.০০ ১১১২৯৭.০০ ৯৯৮২০.০০

লাখ টাকা . ৭৫ �মাট পিরচালন �য় (৬৮+৭০+৭২+৭৪) ৪৮৫৭৭৪৪.৬৫ ৪৪৬২৪৫৯.০০ ৪৩৭৩২১৯.৭৬ ৪০৫৫১৪৮.৮৬

টাকা . ৭৬ �িত িক. ঘ. �য় ৫.৭৮ ৫.৮০ ৫.৬৫ ৫.৮৩

লাখ টাকা . ৭৭ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) (৪৫-৭৫) -৮৪৯৪৩৮.৮১ -৭৮৯৪০৬.৯০ -৬৭৬৯৪৮.৭২ -৬৭৭৫৫৭.৯২

টাকা . ৭৮ �িত িক. ঘ. �নাফা/ (�লাকসান) -১.০৭ -১.০৯ -০.৯৪ -১.০৩

লাখ টাকা . ৭৯ সরকার �েদয় ভ��িক (আইিপিপ ও এসআইিপিপ) ১০৫১০৭০.০০ ৯৬৭৫৮৮.০০ ৭৪২৩২৯.০০ ৭৯৬৬৭৩.০০

লাখ টাকা . ৮০ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান )(ভ��িকসহ) ২০১৬৩১.১৯ ১৭৮১৮১.১০ ৬৫৩৮০.২৮ ১১৯১১৫.০৮
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বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা -৮৪৯,৪৩৮.৮১ -৭৮৯,৪০৬.৯০ -৬৭৬,৯৪৮.৭২ -৬৭৭,৫৫৭.৪২.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ৫১,১৩৫.৩৯  ৬২,৫৫৯.৭৩  ২৯,০৮৩.১৬  ৬৩,৫৩৮.০০.

৩ �িমক  অংশীদাির� তহিবেল �দয়  ৭০০.০০  ৭০০.০০  ১৫০.০০  ১৫০.০০.

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা -৭৯৯,০০৩.৪২ -৭২৭,৫৪৭.১৭ -৬৪৮,০১৫.৫৬ -৬১৪,১৬৯.৪২.

৫ �মাট স�েদর উপর �নাফা % -৮.২৫ -৮.১৪ -৬.৫১ -৭.৪৫.

৬ �দ  ২৪৯,৭৫৯.০০  ২৩৪,২৮০.০০  ২২৩,৭৯৪.০০  ১৯৯,৯৬৪.০০.

৭ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২,৩০৭.৫৮  ৫,৭৬০.৮৩ -১২৯,৪৮০.৫৬ -১৭,৪৬০.৪২.

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২,৩০৭.৫৮  ৫,৭৬০.৮৩ -১২৯,৪৮০.৫৬ -১৭,৪৬০.৪২.

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  ০.৬১  ০.৬১  ১.৭৭  ০.৫৭.

তহিবেলর উৎস 

১৩ কর�ব � �নাফা/(�লাকসান)  ২,৩০৭.৫৮  ৫,৭৬০.৮৩ -১২৯,৪৮০.৫৬ -১৭,৪৬০.৪২.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ৪৬৫,৮৪৫.০০  ৪৩৮,৯৩৮.০০  ৪৩৯,৩৫৭.৪৯  ৩৯১,৫৭৮.০০.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৪৬৮,১৫২.৫৮  ৪৪৪,৬৯৮.৮৩  ৩০৯,৮৭৬.৯৩  ৩৭৪,১১৭.৫৮.

১৬ �লধন �াি�  ১৯৬,১০৯.০০  ১৭২,০০৮.০০  ১৮৫,১৭৮.০০  ১৪৯,৮৭৭.০০.

১৭ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ২৯৮,৬৮৮.০০  ২৬৩,২৫৮.০০  ৬১৬,৭১৩.০০  ২৪৫,০২২.০০.

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�া�  ১২৫,৫৯২.০০  ১২৭,৪১১.০০  ১১০,৩১৬.০০  ১২১,৩৪৩.০০.

২১ �মাট তহিবল সং�হ  ১,০৮৮,৫৪১.৫৮  ১,০০৭,৩৭৫.৮৩  ৪৭৯,৭৫৪.৯৩  ৮৯০,৩৫৯.৫৮.

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  ২০০,৬০০.০০  ১৭১,৬০০.০০  ১৯৬,৮০০.০০  ১২৫,২০৯.০০.

২৬ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি�েত িবিনেয়াগ  ৭৪১,৪৪০.০০  ৭১৯,১৫৭.০০  ১,১০৫,৯৭৮.০০  ৭৩৬,৪২৯.০০.

২৭ দীঘ �েময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৬৩,৫৮০.০০  ১৩২,২৪৮.০০  ১৫৩,৯০৪.০০  ১০৭,২৮৫.০০.

২৮ অ�া�  ২৮,২০০.০০  ২১,৬৫০.০০  ৪০,৬৭২.০০  ৭,২৫৭.০০.

২৯ �মাট তহিবল ���য়াগ  ১,১৩৩,৮২০.০০  ১,০৪৪,৬৫৫.০০  ১,৪৯৭,৩৫৪.০০  ৯৭৬,১৮০.০০.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত) -৪৫,২৭৮.৪২ -৩৭,২৭৯.১৭ -১,০১৭,৫৯৯.০৭ -৮৫,৮২০.৪২.

 ২৭১  



 

�িত�ানস�হ 

২০২১ ২০২০ ২০১৯ 

িববরণ        বােজট           
৩০ �ন ৩০ �ন 

     সংেশািধত       
৩০ �ন 

২০২১ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

�া�িলত ি�িতপ�  �ন 

 ২৭২.০০ 

(লাখ টাকায়) 

��ত 

�লধন ও দায় 

১ �লধন ২৫৫০০২২.৮৩ ২৩৫৩৯১৩.৮৩ ২১৮১৯০৫.৮৩. 

২ সংরি�ত তহিবল -৩৭৫২৪৬১.৫৬ -৩৭৫৪৭৬৯.১৪ -৩৭৬০৫২৯.৯৭. 

৩ ই��ই� -১২০২৪৩৮.৭৩ -১৪০০৮৫৫.৩১ -১৫৭৮৬২৪.১৪. 

৪ দীঘ �েময়ািদ দায় ৭২৯৩৯৭৩.৩৮ ৭০৩৩২৭৩.৩৮ ৬৭৭৪৮৫২.৩৮. 

৫ চলিত দায় ৩৫৯৭৩৪৬.২৪ ৩৩০৮৭৫৮.৯৭ ৩০৫০২৮৯.৯৪. 

৬ �মাট দায় ১০৮৯১৩১৯.৬২ ১০৩৪২০৩২.৩৫ ৯৮২৫১৪২.৩২. 

৭ �মাট তহিবল ৯৬৮৮৮৮০.৮৯ ৮৯৪১১৭৭.০৪ ৮২৪৬৫১৮.১৮. 

�লধন কাঠােমা ও িল�ইিড� অ�পাত 

৮ ঋণ �লধন অ�পাত ১১২ : -১২ ১১৬ : -১৬ ১১৯ : -১৯. 

৯ চলিত অ�পাত ০.৭৪ : ১ ০.৭৪ : ১ ০.৭৩ : ১. 

১০ তবিরত স�দ অ�পাত ০.৬৯ : ১ ০.৬৮ : ১ ০.৬৭ : ১. 

স�িওস�হ 

১১ কায � পিরচালনার �াবর স�ি� ৬৫৫১৭৪৪.৯০ ৬৩৫১১৪৪.৯০ ৬১৭৯৫৪৪.৯০. 

১২ বাদ: �ি�ত অবচয় ৩৪৯২১৩৭.৮১ ৩০২৬২৯২.৮১ ২৫৮৭৩৫৪.৮১. 

১৩ নীট পিরচালন �ায়ী স�ি� ৩০৫৯৬০৭.০৯ ৩৩২৪৮৫২.০৯ ৩৫৯২১৯০.০৯. 

১৪ অ�া� দীঘ �েময়ািদ স�ি� ৩৯৫২৮৭৬.৪৯ ৩১৮৩২৩৬.৪৯ ২৪৪২৪২৯.৪৯. 

১৫ চলিত স�দ ম�দ ২০৫৮৪৬.৫২ ১৮৭১৩৩.২০ ১৭০১২১.০৯. 

১৬ -�দনাদার ১৩৩৫২৪৯.৯৫ ১২১৩৮৬৩.৫৯ ১১০৩৫১২.৩৫. 

১৭ -অ�া� ১১৩৫৩০০.৮৫ ১০৩২০৯১.৬৮ ৯৩৮২৬৫.১৬. 

১৮ -�মাট চলিত স�দ ২৬৭৬৩৯৭.৩১ ২৪৩৩০৮৮.৪৬ ২২১১৮৯৮.৬০. 

১৯ -�মাট স�দ ৯৬৮৮৮৮০.৮৯ ৮৯৪১১৭৭.০৪ ৮২৪৬৫১৮.১৮. 

উৎপাদনশীলতার অ�পাত 

২০ �মাট স�েদর উৎপাদনশীলতা ০.৪১ ০.৪১ ০.৪১. 

২১ চলিত �লধেনর উৎপাদনশীলতা -৪.৩৫ -৪.১৯ -৪.০৩. 

২২ ম�দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১২১.২৫ ১২০.৪৪ ১১৯.৯২. 

২৩ নীট কায �করী �লধন -৯২০৯৪৮.৯৩ -৮৭৫৬৭০.৫১ -৮৩৮৩৯১.৩৪. 

২৪ কায �করী �লধেনর পিরবত�ন -৪৫২৭৮.৪২ -৩৭২৭৯.১৭ ০. 

 ২৭২  



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

২০২০-২১ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৭৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদােনর উৎস 

১ �ারি�ক নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ �াংক ি�িত  ৫১৬,৭৭২.৫৩  ৫৯৮,৮৩৯.৩৪  ৪৮৮,১৬৭.১৪ . 

৩ �াংক (ওভার�াফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ �মাট �ারি�ক নগদান (লাইন ১+২+৩)  ৫১৬,৭৭২.৫৩  ৫৯৮,৮৩৯.৩৪  ৪৮৮,১৬৭.১৪ . 

৫ কর ও �দ�ব � নীট �নাফা/(�লাকসান)  ২৪৮,৫৩৬.৫৮  ২৪২,১৩০.৮৩  ১৮২,৫০৩.৫৮ . 

�যাগ : নগদােনর  �পা�েরর খাতস�হ 

৬ অবচয়  ২০১,০৮৬.০০  ১৯১,৬৫৮.০০  ১৮২,৬৮৩.২৬ . 

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

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

৯ ম�দ �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ �দনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অ�া� চলিত স�দ �াস  ১০,০৪৩.০০  ৯,৬০৫.০০  ৩৭,৫৩১.৩৮ . 

১২ পাওনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৩ ঋেণর �দ �ি�  ১২৯,৪৮০.৩৬  ১২৯,৪৮০.৩৬  ১৬৫,৮২৯.১৯ . 

১৪ আয়কর �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অ�া� চলিত দায় �ি�  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

১৭ �মাট (লাইন ৪+....+১৬)  ১,১০৫,৯১৮.৪৭  ১,১৭১,৭১৩.৫৩  ১,০৫৬,৭১৪.৫৫ . 

বাদ : নগদােনর �পা�েরর খাতস�হ 

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

১৯ �দনাদার �ি�  ০.০০  ০.০০  ২৪,০৪৬.১৯ . 

২০ ম�দ �ি�  ০.০০  ০.০০  ২৮,৬৬৩.২৪ . 

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

২২ পাওনাদার �াস  ০.০০  ০.০০  ৩,৩৫৩.৮৭ . 

২৩ অ�া� চলিত দায় �াস  ১৬৩,৫৮০.০০  ১৩২,২৪৮.০০  ১১,১৯৫.৪৯ . 

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

২৫ �মাট লাইন (১৮+....+২৪)  ১৬৩,৫৮০.০০  ১৩২,২৪৮.০০  ৬৭,২৫৮.৭৯ . 

২৬ �ত�� পিরচালনা হেত নগদ �বাহ (১৭-২৫)  ৯৪২,৩৩৮.৪৭  ১,০৩৯,৪৬৫.৫৩  ৯৮৯,৪৫৫.৭৬ . 

২৭ �লধন/ অ�দান �াি�  ৩১৭,১৭১.৬৫  ২৮২,৯৩০.০০  ২৮৬,৯৯৭.৬৯ . 

২৮ দীঘ �েময়ািদ ঋণ �াি�  ২৯৮,৬৮৮.০০  ২৬৩,২৫৮.০০  ৩৮১,০৩৩.৯৫ . 

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

৩০ অ�া� স�দ িব�য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

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

৩২ �মাট নগদ তহিবল সং�হ (লাইন ২৬+....+৩১)  ১,৫৫৮,১৯৮.১২  ১,৫৮৫,৬৫৩.৫৩  ১,৬৫৭,৪৮৭.৪০ . 
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২০২০-২১ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

�া�িলত নগদান �বাহ

 ২৭৩.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অ�েমািদত সামিয়ক 

�িত�ানস�হ 

নগদ তহিবেলর �েয়াগ 

৩৩ দীঘ �েময়ািদ ঋণ পিরেশাধ  ২২,৫০০.০০  ১৫,৯৫০.০০  ২৭০,১৯৯.৭৫ . 

৩৪ �াবর স�েদ িবিনেয়াগ  ২৩০,৭০০.০০  ২৮৭,৮৯৩.০০  ২৮৫,৪৯৮.০০ . 

৩৫ অ�া� স�েদ িবিনেয়াগ  ৬০৬,৫৯১.০০  ৫৩০,৭৫৮.০০  ৩৬৫,৫৪৭.৮৭ . 

৩৬ �দ পিরেশাধ  ২৪৯,৭৫৯.০০  ২৩৪,২৮০.০০  ১৯৯,৯৬৪.০০ . 

৩৭ আয়কর �দান  ০.০০  ০.০০  ৭,৯১৫.২১ . 

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

৩৯ �ব �বত� বছেরর সম�য় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ২৪,৬৩৩.৭৮ . 

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

৪১ �মাট নগদােনর �েয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১,১০৯,৫৫০.০০  ১,০৬৮,৮৮১.০০  ১,১৫৩,৭৫৮.৬১ . 

৪২ সমাপনী নগদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৩ �াংক ি�িত  ৪৪৮,৬৪৮.১২  ৫১৬,৭৭২.৫৩  ৫০৩,৭২৮.৭৭ . 

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

৪৫ �মাট সমাপনী নগদ (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৪৪৮,৬৪৮.১২  ৫১৬,৭৭২.৫৩  ৫০৩,৭২৮.৭৭ . 

৪৬ �মাট (৪১+৪৫)  ১,৫৫৮,১৯৮.১২  ১,৫৮৫,৬৫৩.৫৩  ১,৬৫৭,৪৮৭.৩৮ . 

৪৭ নগদােনর নীট  �ি�/ �াস (লাইন ৪৫-৪) -৬৮,১২৪.৪১ -৮২,০৬৬.৮১  ১৫,৫৬১.৬৩ . 

 ২৭৪  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(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  ৪৪,০০৪.৩৮  ৩৮,৫৯৪.৫৭ ৪,০২৬.৬৭  ৩৭,১৩৭.৪৯. 

িব�য় কর ৫  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সরকাির ঋেণর �দ ৬  ১৭২,৮৩৫.০০  ১৪৬,১৮৭.৫৮ ১৬৩,৮২৫.০০  ১৮৬,৮৫৬.০০. 

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  ১,৭০০.০০. 

�মাট ১৪  ২১৮,৫৩৯.৩৮  ১৮৬,০৮২.১৫ ১৬৯,৩৫১.৬৭  ২২৫,৬৯৩.৪৯. 

 ২৭৫  



 

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 � 

২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 276.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

��ত 

১  ৮০০,৪৭৭ কম �চারী (��ড ১-৫)  ৫২৫  ৪৮৬  ৪৮৬  ৫২৫  ৪৮৬  ৪৮৬  ৫২৫  ৪৭৪  ২,৫৭২.৪৯  ১,৩১৭.৮৩  ৩,৮৯০.৩২. 

২  ৪৭০,০২৬ কম �চারী (��ড ৬-৯)  ১,২৪০  ১,১৫৩  ১,১৫৩  ১,২৪০  ১,১৫৩  ১,১৫৩  ১,২৪০  ১,১৫১  ৩,৬৪৭.৮৪  ১,৭৭১.৫৬  ৫,৪১৯.৪০. 

৩  ১,৮৪১,৬৫৮ কম �চারী (��ড ১০)  ১,০৬০  ১,০০০  ১,০০০  ১,০৬০  ১,০০০  ১,০০০  ১,০৬০  ৯৩৩  ১১,৪৫২.৭১  ৬,৯৬৩.৮৭  ১৮,৪১৬.৫৮. 

৪  ১,০৫০,৬৩৭ উপ-�মাট (১+২+৩)  ২,৮২৫  ২,৬৩৯  ২,৬৩৯  ২,৮২৫  ২,৬৩৯  ২,৬৩৯  ২,৮২৫  ২,৫৫৮  ১৭,৬৭৩.০৪  ১০,০৫৩.২৬  ২৭,৭২৬.৩০. 

৫  ২৭৭,৯২৬ কম �চারী(��ড ১১-২০)  ১৫,৭৬৪  ১১,৫০৩  ১১,৫০৩  ১৫,৭৬৪  ১১,৫০৩  ১১,৫০৩  ১৫,৭৬৪  ১১,৫১১  ১৬,৫৩৩.০৯  ১৫,৪৩৬.৭৪  ৩১,৯৬৯.৮৩. 

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  ৩,৯০৯,৫২৬ অিনয়িমত �িমক  ০  ৯৭  ৯৭  ০  ৯৭  ৯৭  ০  ৯৭  ৩,৭৯২.২৪  ০.০০  ৩,৭৯২.২৪. 

১০  ২৭৭,৯২৬ উপ-�মাট (৫+...+৮)  ১৫,৭৬৪  ১১,৫০৩  ১১,৫০৩  ১৫,৭৬৪  ১১,৫০৩  ১১,৫০৩  ১৫,৭৬৪  ১১,৫১১  ১৬,৫৩৩.০৯  ১৫,৪৩৬.৭৪  ৩১,৯৬৯.৮৩. 

১১  ৪৪৫,৮৭৭ �মাট (৪+৯+১০)  ১৮,৫৮৯  ১৪,২৩৯  ১৪,২৩৯  ১৮,৫৮৯  ১৪,২৩৯  ১৪,২৩৯  ১৮,৫৮৯  ১৪,১৬৬  ৩৭,৯৯৮.৩৭  ২৫,৪৯০.০০  ৬৩,৪৮৮.৩৭. 

 ২৭৬  



 

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 িব��ৎ উ�য়ন �বাড � 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

কম�র িববরণ 

�িত�ানস�হ 

 277.00

কম� �িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ�েমািদত ��ত 

 ২,৮৪৩.৪০  ১,৩৫৬.৮১  ৪,২০০.২১  ২,৮৪৩.৪০  ১,২৭৬.৬৮  ৪,১২০.০৮ ৮৬৪২৪১  ৮৩৯১২০  ৭৩১৯৯৮  ২,৪৬৯.৮৫  ৯৯৯.৮২  ৩,৪৬৯.৬৭

 ৪,০৩২.০০  ১,৮২৩.৯৬  ৫,৮৫৫.৯৬  ৪,০৩২.০০  ১,৭১৬.২৩  ৫,৭৪৮.২৩ ৫০৭৮৮৯  ৪৯৫৯৬৫  ৪২১০৫৫  ৩,৫০২.২৯  ১,৩৪৪.০৫  ৪,৮৪৬.৩৪

 ১২,৬৫৮.৮০  ৭,১৬৯.৮৬  ১৯,৮২৮.৬৬  ১২,৬৫৮.৮০  ৬,৭৪৬.৪০  ১৯,৪০৫.২০ ১৯৮২৮৬৬  ১৮৯৬৮৯১  ১৭৪৪৮১২  ১০,৯৯৫.৭৪  ৫,২৮৩.৩৬  ১৬,২৭৯.১০

 ১৯,৫৩৪.২০  ১০,৩৫০.৬৩  ২৯,৮৮৪.৮৩  ১৯,৫৩৪.২০  ৯,৭৩৯.৩১  ২৯,২৭৩.৫১ ১১৩২৪৩০  ১০৯৫১৫৬  ৯৬১৪৯৮  ১৬,৯৬৭.৮৮  ৭,৬২৭.২৩  ২৪,৫৯৫.১১

 ১৮,২৭৪.২০  ১৫,৮৯৩.৩৭  ৩৪,১৬৭.৫৭  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৫৪.৬৯  ৩৩,২২৮.৮৯ ২৯৭০৩২  ২১৬৩০৬  ২৩৯৬৪০  ১৫,৮৭৩.৪১  ১১,৭১১.৫৭  ২৭,৫৮৪.৯৮

 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 ৪৩২১২৩৭  ০  ৩৭৫৩৫৩৬  ৩,৬৪০.৯৩  ০.০০  ৩,৬৪০.৯৩

 ১৮,২৭৪.২০  ১৫,৮৯৩.৩৭  ৩৪,১৬৭.৫৭  ১৮,২৭৪.২০  ১৪,৯৫৪.৬৯  ৩৩,২২৮.৮৯ ২৯৭০৩২  ২১৬৩০৬  ২৩৯৬৪০  ১৫,৮৭৩.৪১  ১১,৭১১.৫৭  ২৭,৫৮৪.৯৮

 ৪২,০০০.০০  ২৬,২৪৪.০০  ৬৮,২৪৪.০০  ৪২,০০০.০০  ২৪,৬৯৪.০০  ৬৬,৬৯৪.০০ ৪৭৯২৭৫  ৩৬৯৮০৩  ৩৯৪০৪৯  ৩৬,৪৮২.২২  ১৯,৩৩৮.৮
০

 ৫৫,৮২১.০২

 ২৭৭  



তফিসল-‘ক’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. পিরচালন,�মরামত ও র�ণােব�ণ ৩২৫৮১১০ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ৭৫০০.০০ ৬৭৪৬.০০

২. �সবা �ম (�ানীয় ��ায়) ৩২৫৭১০১ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ৩০০০.০০ ৮৩২.০০

৩. �সবা �ম (�বেদিশক ��ায়) ১৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৯০০০.০০ ৬৫৭৪.০০

৪. আমদািন�ত য�পািত ও �চরা য�াংশ ৩৫০০০.০০ ৪০০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ১৯৩৯১.০০

৫. ��ারস �য় ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৭৮০০.০০ ৬৫০৫.০০

৬. ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ১১৭৬৭.০০

৭. ৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৮০০.০০ ৩২৯১.৪৬

৮. যানবাহন �মরামত/িসএনিজেত �পা�র ৩২৫৮১০১ ২১০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০ ১৭৫৮.০০

৯. আসবাবপ� ও সাজসর�াম �মরামত ৩২৫৮১০২ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৬০.০০ ১৮০.৩৪

১১. উপ-�মাট (১+------+১০) ৮৫৪০০.০০ ৯৩৪০০.০০ ৯২৪৬০.০০ ৫৭০৪৪.৮০

১২. �মইনেটেন� এ�া� �ডেভলপেম� ফা� ১২০৩৬৩.০০ ১১০২২২.০০ ১১১২৯৭.০০ ৯৯৮২০.০০

১৩. সব �েমাট   (১১+১২) ২০৫৭৬৩.০০ ২০৩৬২২.০০ ২০৩৭৫৭.০০ ১৫৬৮৬৪.৮০

১৪. িব��ৎ স�ালন �িয়িলং চাজ� ৩১৩৪৩.০০ ২৯৯৪৮.০০ ৩২০৮৭.০০ ২১৫০২.০০

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

�মরামত ও র�ণােব�ণ খােতর িহসাব �মাট

আমদািন�ত মােলর উপর কা�ম িডউ�/ভ�াট

�ত� �মরামত

278



তফিসল 'খ'

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. কম �চারীেদর �বতন ১৪৪০০.০০ ১৬০০০.০০ ১৭০০০.০০ ১৫৫৬৮.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ১১০৪৪.০০ ১৩১২২.০০ ১২৩৪৭.০০ ৯৬০৩.০০

৩. ৩১১১৩২৭ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ৮৮০০.০০ ৭৬৯৪.০০

৪. িচিকৎসা �য় ৩২৫৭৩০২ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৬০.০০ ১৫৯.০০

৫. ৩২৪৪১০১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১২০০.০০ ১১৯৮.০০

৬. �� িব�য় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৩২১.০০

৭. উৎসব ভাতা ৩১১১৩২৫ ৩১১৭.০০ ৩১১৭.০০ ৩১১৭.০০ ২২৯১.০০

৮. ভাড়া, কর ও অিভকর ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৩৯৪.০০

৯. ৩২৪৩১০১ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৪৫১.০০

১০. ২০০.০০ ২৫০.০০ ১৮০.০০ ১২৫.০০

১১. ডাক, তার ও �টিলেফান /ই�ারেনট ৩২১১১১৭ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৪৮.০০

১২. �পনশন ফা� ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ২২০০০.০০ ১৯২১৬.০০

১৩. িব��ৎ খরচ(�াপনা) ৩২১১১১৩ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ১৫০৫.০০

১৪. *স�ানী( �র�ার/িতর�ার ি�ম)/�কিপআই ৩২১১১০১ ১২৯৭.০০ ৩৮৯২.০০ ১৩৫০.০০ ১০৯৪.০০

১৫. ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৪৩০.০০

১৬. �াংক চাজ� ৩২২১১০৮ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ২৯০.০০

১৭. �গা�ী িবমা (ি�িময়াম) ১৩০.০০ ১৩০.০০ ১৩০.০০ ৭৫.০০

১৮. ৩২৩১৩০১ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ১০২.০০

১৯. �দাম র�ণােব�ণ ৩২৫৮১০৮ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৪.০০

২০. ২২০.০০ ২২০.০০ ২০০.০০ ১৯৮.০০

২১. দাবী ও �িত�রণ ৩২১১১০৩ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.০০

২২. অ�দান ও চ�দা ৩৬৩১১০৩ ৪০.০০ ৪০.০০ ৫০০.০০ ৩৬.০০

২৩. �ধালাই খরচ ৩২১১১০২ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.০০

২৪. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ৯০.০০ ৯০.০০ ৯০.০০ ৭৭.০০

২৫. সাধারণ িবমা (গািড়) ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৭.০০

২৬. ৩১১১৩১৫ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৯০.০০

২৭. ৩২১১১২৫ ৩০০.০০ ৩২০.০০ ৩০০.০০ ২৬২.০০

২৮. আইন খরচ ৩২১১১১০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ২.০০

২৯. ��ক ও সামিয়কী ৩২১১১২৭ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ৮.০০

৩০. যাতায়াত খরচ ৩২১১১৩০ ২০.০০ ২০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০

৩১. ১৭০০.০০ ১৭০০.০০ ১৬০০.০০ ১৫৩৭.০০

৩২. আ�ায়ন ৩২১১১০৬ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৬.০০

৩৩. ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০

৩৪. ক�াণ তহিবেল �িত�রণ ৩৭২১১০২ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৪০.০০ ২৭০.০০

৩৫. ৩২৩১১০১ ২০.০০ ২০.০০ ৩৫.০০ ২৪.০০

৩৬. িবিবধ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

৩৭. ��াহত ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর িব��ৎ �রয়াত     ০.০০ ০.০০ ৫.০০ ৪.০০

সব �েমাট ৭২৬৪৮.০০ ৭৮৯৯১.০০ ৭৫০৩৯.০০ ৬৩১৬৫.০০

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

�পাশাক পির�দ

�চার ও িব�াপন

দ�র র�ণােব�ণ

�িশ�ণ (�বেদিশক)

কম �কত�া/কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

         অ�া� পিরচালন �য়/উৎপাদন �য়

 স�ানী অ�া�

��ণ ও ��শনাির 

�পে�াল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ

�মণ �য়

অিধকাল ভাতা 

�িশ�ণ

পিরবহন ও গািড় খরচ
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তফিসল-‘গ’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. কম �চারীেদর �বতন ১৩৫৯৮.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ১১৮২৫.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ৬৩১৯.০০ ৭৮৭৩.০০ ৭৪০৮.০০ ৫৪৯৫.০০

৩. ৩১১১৩২৭ ৬৮২৫.০০ ৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ৫৯৫৩.০০

৪. িচিকৎসা �য় ৩২৫৭৩০২ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৯১.০০

৫. ৩২৪৪১০১ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১২০০.০০ ১১৩৮.০০

৬. �� িব�য় ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩০০.০০ ২৭০.০০

৭. উৎসব ভাতা ৩১১১৩২৫ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ২৭৫০.০০ ১৭৯৬.০০

৮. ভাড়া, খাজনা ও কর ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৫২০.০০ ১৯৮.০০

৯. ৩২৪৩১০১ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১০৯৬.০০

১০. ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৫০০.০০ ৪৮১.০০

১১. ৩২১১১১৭ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ৯৪.০০

১২. �পনশন ফা� ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ৭৮২৪.০০

১৩. িব��ৎ খরচ (�াপনা) ৩২১১১১৩ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১২১৫.০০

১৪. �-ঋণ (�িভশন) ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৭০০.০০ ০.০০

১৫. *স�ানী( �র�ার/িতর�ার ি�ম)/�কিপআই ৩২১১১০১ ৯৮৫.০০ ২৯৫৬.০০ ১২৫০.০০ ১০৪৩.০০

১৬. ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ৭৭.০০

১৭. ৩২২১১০৮ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ১২০০.০০ ৬০৯.০০

১৮. �গা�ী িবমা ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১২৫.০০ ৮৯.০০

১৯. ক�াণ তহিবল �িত�রণ  ৩৭২১১০২ ২০০.০০ ২০০.০০ ৫০.০০ ৩০৯.০০

২০. ৩২৩১৩০১ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ১৫.০০

২১. আ�ায়ন ৩২১১১০৬ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ০.৪৯

২২. �দাম/দ�র র�ণােব�ণ ৩২৫৮১০৮ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.০০

২৩. ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১২০০.০০ ১১৭৮.০০

২৪. ১০০০.০০ ১৩৫০.০০ ১০০০.০০ ৯৯৮.০০

২৫. ৩৬৩১১০৩ ৫০.০০ ৫০.০০ ১৫০.০০ ৪৩.০০

২৬. �ধালাই খরচ ৩২১১১০২ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০

২৭. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৪.০০

২৮. সাধারণ িবমা  (গািড়) ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ২২.০০

২৯. �পাশাক পির�দ ৩১১১৩১৫ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০

৩০. �চার ও িব�াপন ৩২১১১২৫ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ২৫০.০০ ২৪৪.০০

৩১. আইন খরচ ৩২১১১১০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৮.০০

৩২. ৩২১১১২৭ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৫.০০

৩৩. ৩২১১১৩০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ ৫৭.০০

৩৪. ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১২৫২.০০

৩৫. অিডট িফ ৩২২১১০১ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২৬৯.০০

৩৬. ��াহত ও শহীদ �ি�েযা�া পিরবােরর িব��ৎ �রয়াত     ৬০.০০ ৬০.০০ ৪০.০০ ৩৮.০০

৩৭. িবিবধ ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০

সব �েমাট ৫৭৫৫৯.০০ ৬২৫৬১.০০ ৫৯৭২৭.০০ ৪৩৮৮৪.৪৯

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

অিধকাল �য়  

যাতায়াত খরচ

কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত

িব�য় ও িবতরণ খরচ

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

��ক ও সামিয়কী

ডাক, তার ও �টিলেফান

�াংক চাজ�

কি�উটারাইেজশন (অফ কমঃ অপাঃ)

অ�দান ও চ�দা

পিরবহণ ও গািড়  খরচ

�প�ল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ

��ণ ও ��শনাির

স�ানী অ�া�

�মণ �য়

�িশ�ণ
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�শাসিনক খরচ তফিসল-‘ঘ’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. কম �চারীেদর �বতন ১০০০০.০০ ১১০০০.০০ ১০০০০.০০ ৯০৯০.০০

২. কম �চারীেদর ভাতািদ ৪৭৩৪.০০ ৫২৪৯.০০ ৪৯৩৯.০০ ৪১১৭.০০

৩. ৩১১১৩২৭ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২২০০.০০ ২০২০.০০

৪. বািড় ভাড়া ভাতা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. িচিকৎসা �য় ৩২৫৭৩০২ ৮৫.০০ ৮৫.০০ ৮০.০০ ৭৬.০০

৬. ৩২৪৪১০১ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১২০০.০০ ১০২৬.০০

৭. �� িব�য় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ২১৪.০০

৮. উৎসব ভাতা ৩১১১৩২৫ ১৭৮৭.০০ ১৭০২.০০ ১৮৩৩.০০ ১৬২১.০০

৯. ৬০.০০ ৭০.০০ ৫০.০০ ৪৩.০০

১০. ভাড়া, কর ও অিভকর ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৩৫০.০০ ৩৪৭.০০

১১. �াংক চাজ� ৩২২১১০৮ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ৩৫০.০০ ২১৫.০০

১২. �পে�াল, মিবল, িসএনিজ ইত�ািদ ৩২৪৩১০১ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬০০.০০ ৫৪৮.০০

১৩. ��ণ ও ��শনাির ৫০০.০০ ৬০০.০০ ৫০০.০০ ৪৮৯.০০

১৪. ডাক, তার ও �টিলেফান ৩২১১১১৭ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৯৬.০০

১৫. �পনশন ফা� ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ৭৪১৪.০০

১৬. অবচয় ৩১০০.০০ ৩১০০.০০ ৩১০০.০০ ২৪৭৭.০০

১৭. িব��ৎ খরচ (�াপনা) ৩২১১১১৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৫৫০.০০

১৮. �চার ও িব�াপন ৩২১১১২৫ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১১৮৬.০০

১৯. আইন খরচ ৩২১১১১০ ১১০.০০ ১১০.০০ ১০৫.০০ ৯৪.০০

২০. অিডট িফ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৯.০০

২১. ��ক ও সামিয়কী ৩২১১১২৭ ২৫.০০ ২৫.০০ ২০.০০ ১৬.০০

২২. ক�াণ ও িচ�িবেনাদন ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৩.০০

২৩. পিরবহন ও গািড় খরচ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩৮.০০

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

২৫. �িশ�ণ ৩২৩১৩০১ ৮০০.০০ ৯৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৩৭.০০

২৬. ৩৬৩১১০৩ ৮০.০০ ৮০.০০ ৭০.০০ ৬৬.০০

২৭. �গা�ী িবমা ১৫.০০ ১৫.০০ ১০.০০ ১০.০০

২৮. ক�াণ তহিবেল �িত�রণ ৩৭২১১০২ ১০০.০০ ১০০.০০ ৯০.০০ ৭৪.০০

২৯. সাধারণ িবমা (যানবাহন) ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৬০.০০ ৫৮.০০

৩০. িবিবধ ০.০০ ০.০০ ৫.০০ ৩.০০

৩১. �ধালাই খরচ ৩২১১১০২ ১৫.০০ ১৫.০০ ১১.০০ ৭.০০

৩২. ৩২১১১৩০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৪.০০

৩৩. *স�ানী( �র�ার/িতর�ার ি�ম)/�কিপআই ৩২১১১০১ ৭৫৭.০০ ২২৭২.০০ ৭০০.০০ ৬৯৮.০০

৩৪. ২০.০০ ২০.০০ ১৫.০০ ১২.০০

৩৫. �পাশাক পির�দ ৩১১১৩১৫ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪১.০০

৩৬. আ�ায়ন ৩২১১১০৬ ৮০.০০ ৮০.০০ ৬৫.০০ ৬৩.০০

৩৭. ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৪০০.০০ ১২৭৮.০০

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

সব �েমাট ৪০৮০৫.০০ ৪৪০১০.০০ ৪০৫৫০.০০ ৩৪৮১৩.০০

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

অ�দান ও চ�দা

কম �কত�া/কম �চারীেদর িব��ৎ �রয়াত

যাতায়াত খরচ

স�ানী/অ�া�

অিধকাল ভাতা 

�মণ �য়

�মরামত ও র�ণােব�ণ (দ�র)

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �
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তফিসল-'ঙ’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. �ত� িনম �াণ ৪১১১৩১৭ ১৪০০০.০০ ১৫৫০০.০০ ১৫০০০.০০ ১৩১৪৮.০০

২. য�পািত/মালামাল �য় (�ানীয় ��ায়) ৪১১২৩১৬ ৩৫০০০.০০ ৩৮০০০.০০ ৩৮০০০.০০ ২৭৬৯০.০০

৩. য�পািত/মালামাল �য় (�বেদিশক ��ায়) ৩৪০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ২১৩৫৯.০০

৪. ৪১১২১০১ ১৪০০.০০ ১৩০০.০০ ১২০০.০০ ১১৪৩.০০

৫. ৪১১২৩১৪ ১০০০.০০ ১০০০.০০ ৯০০.০০ ৮৯৭.০০

৬. ৪১১২৩১৮ ৩৫০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৪০০.০০

৭. িডেপািজট ওয়াক� ৪০০০.০০ ৫০০০.০০ ৩০০০.০০ ১৬৬৮.০০

৮. ৪১৪১১০১ ১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ১৮০০০.০০ ৫৩৮৪.০০

৯. ৪১১২২০২ ৭০০.০০ ৮০০.০০ ৭০০.০০ ৫৮১.০০

১০. িরিনউএবল এনািজ� �েমাশন ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৩৮০৬.০০

১১. িপিসেপাল িনম �াণ �য় ১২০০০.০০ ১১০০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০

১২. ি� -��ইড িমটার �য় ৪০০০০.০০ ১০০০০.০০ ৩৩০০০.০০ ২২৯০০.০০

১৩. ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ৪০০০০.০০ ১৪৭৩৩.০০

১৪. ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

সব �েমাট ২০০৬০০.০০ ১৭১৬০০.০০ ১৯৬৮০০.০০ ১২৫২০৯.০০

*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 । 

               অ�া� ঋণ পিরেশাধ/অি�ম �দান তফিসল-‘চ’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

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 ৫০০০.০০ ১০৭.০০

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 ৭০০.০০ ৭০০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০

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

�মাট ৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ৫১৫০.০০ ২৫৭.০০

৮. সরকােরর ই�ই� �ফরৎ ২২৫০০.০০ ১৫৯৫০.০০ ৩৫৫২২.০০ ৭০০০.০০

সব �েমাট ২৮২০০.০০ ২১৬৫০.০০ ৪০৬৭২.০০ ৭২৫৭.০০

তফিসল-‘ছ’

(লাখ টাকায়)

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

ন�র ২০20-21 ২০১9-20 ২০১9-20 ২০১8-১9

১. জিম/ �হ িনম �াণ ঋণ আদায় ১৫০৪৩.০০ ১৪৬০৫.০০ ১২৮৬৬.০০ ১৩৯০৯.০০

২. অ�া� িবিনেয়াগ অব�ি� ১১০৫৪৯.০০ ১১২৮০৬.০০ ৮৬৬৩০.০০ ১০৭৪৩৪.০০

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 ১২৫৫৯২.০০ ১২৭৪১১.০০ ৫৩৬০২০.০০ ১২১৩৪৩.০০

             তহিবেলর উৎস (অ�া�)

অ�া�

ওভারেহািলং �েয়ল �েয়ল িরহ�ািবিলেটশন

কি�উটার �য়

যানবাহন

জিম �য় অি�ম

িব��ৎ উপেক� ও লাইন িনম �াণ

অিফস য�পািত ও আসবাবপ�

পিরচালনায় �াবর স�ি�েত িবিনেয়াগ

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

      �লধন খােতর �য় (এিডিপ বিহ� �ত)
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২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ 

২০২০-২১ 

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

��ত 

�া�িলত পিরচালন ��া�

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ�েমািদত বােজট িববরণ 

পিরমােণর তািলকা 

�ম.ও. . ১ �ািপত �মতা ৬৪.০০ ৬৪.০০ ৬৪.০০ ৬৪.০০

িগ.ও.ঘ�া . ২ �থাক উংপাদন ২৭৮.২১ ২৭৮.২১ ২৭৮.২০ ৫০.৯৫

িগ.ও.ঘ�া . ৩ কয়লা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

িগ.ও.ঘ�া . ৪ �াস ২৭৮.২১ ২৭৮.২১ ২৭৮.২০ ৫০.৯৫

ি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 ৪৯.৬২ ৪৯.৬২ ৯.০৯

িগ.ও.ঘ�া . ১০ িবল�ত িব��ং ২৬৫.৩১ ২৬৫.৩১ ২৬৫.৩১ ৪৪.১৬

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

% . ১২ িসে�ম লস ৪.৬৪ ৪.৬৪ ৪.৬৩ ১৩.৩৩

এম,িস,এফ . ১৩ �াস �বহার ৪৯৭৯.৯২ ৪৪৪০.২০ ৪৪৪০.০২ ৯১১.৭৩

িস, এফ, � . ১৪ �িত িক: ঘ: �বহার ১৭.৯০ ১৫.৯৬ ১৫.৯৬ ১৭.৮৯

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� ১০৬১২.৩৬ ১০৬১২.৩৬ ১০৬১২.৩৫ ৫০৪৮.৭৫

টাকা . ১৮ �িত িক. ঘ. গড় ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১১.৪৩

�য় 

লাখ টাকা . ১৯ �াস �বহােরর �য় ৪৪৮১.৯৩ ৪৩৯৫.৮০ ৪৩৯৫.৭৯ ৮১৫.৮২

টাকা . ২০ �িত ১০০০ িস এফ �েত �য় ৯০.০০ ৯৯.০০ ৯৯.০০ ৮৯.৪৮

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 ৪৪৮১.৯৩ ৪৩৯৫.৮০ ৪৩৯৫.৭৯ ৮১৫.৮২

টাকা . ২৬ �িত িক. ঘ. �ালািন �য় ১.৬১ ১.৫৮ ১.৫৮ ১.৬০

লাখ টাকা . ২৭ �মরামত ও র�ণােব�ণ (তফিসল-ক) ২২১.০০ ৩৩৬.০০ ৩৯৬.০০ ১০৬.৭৯

লাখ টাকা . ২৮ অবচয় ৬০.০০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৬৭.৬৫

লাখ টাকা . ২৯ অ�া� �য় (তফিসল-খ) ১৫৫৮.২০ ১৬২৩.২০ ১৬৬৩.৭০ ১১৭৩.৩৯

লাখ টাকা . ৩০ ���� পিরচালনা �য় ৬৩২১.১৩ ৬৪১০.০০ ৬৫১০.৪৯ ২১৬৩.৬৫

টাকা . ৩১ �িত িক. ঘ. �য় ২.২৭ ২.৩০ ২.৩৪ ৪.২৫

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 ৬৩২১.১৩ ৬৪১০.০০ ৬৫১০.৪৯ ২১৬৩.৬৫

টাকা . ৩৭ �িত িক. ঘ. �য় ২.২৭ ২.৩০ ২.৩৪ ৪.২৫

লাখ টাকা . ৩৮ পিরচালন �নাফা/(�লাকসান) ৪২৯১.২৩ ৪২০২.৩৬ ৪১০১.৮৬ ২৮৮৫.১০

টাকা . ৩৯ �িত িক. ঘ. �নাফা/(�লাকসান) ১.৫৪ ১.৫১ ১.৪৭ ৫.৬৬

 ২৮৩  



 

�া�িলত �নাফা ও তহিবল �বাহ

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

�িত�ানস�হ 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আিথ �ক  �নাফা 

১ পিরচালনাল� �নাফা  ৪,২৯১.২৩  ৪,২০২.৩৬  ৪,১০১.৮৬  ২,৮৮৫.১০.

২ অ-পিরচালন আয় (নীট)  ১৮৫.০০  ১৮০.০০  ১৬৫.০০  ১৪৭.২৩.

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

৪ �দ ও কর�ব � �নাফা  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,২৬৬.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

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)  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,২৬৬.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

৮ কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০.

৯ নীট �নাফা/(�লাকসান)  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,২৬৬.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

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)  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,২৬৬.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

১৪ অবচয় ও অ�া�  ০.০০  ০.০০  ৫৫.০০  ০.০০.

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ ��াহ  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,৩২১.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

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  ৪,৪৭৬.২৩  ৪,৩৮২.৩৬  ৪,৩২১.৮৬  ৩,০৩২.৩৩.

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  ৬৬৫.৫০  ৭৩৮.৫০  ১,০৬৫.০০  ৯৯৪.০৬.

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  ৬৬৫.৫০  ৭৩৮.৫০  ১,০৬৫.০০  ৯৯৪.০৬.

৩০ নীট তহিবল �ি�/(ঘাটিত)  ৩,৮১০.৭৩  ৩,৬৪৩.৮৬  ৩,২৫৬.৮৬  ২,০৩৮.২৭.

 ২৮৪  



 

বােজট 
িববরণ 

হির�র িব��ৎ উৎপাদন �ক� 

সরকাির �কাষাগাের �দয় ২০২০-২১ 

২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯ ২০২০-২১ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ�েমািদত ��ত 

আমদািন �� ১  ১০০.০০  ০.০০ ৫০.০০  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 ৫০.০০  ১০০.০০. 

 ২৮৫  



তফিসল-‘ক’
(লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত 
নং কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

1. 3258110 পিরচালন সং া ৫০.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ১২.৫০

2. 3257101 সবা ম ( ানীয় ায়) ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.৪০

3. সবা ম ( বেদিশক ায়) ৩০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০

4. আমদািন ত য পািত ও চরা য াংশ ২০.০০ ৫০.০০ ৮০.০০ ৩২.০১

৫. চরা য াংশ ও কিমক াল য় ৪৫.০০ ৫৫.০০ ৫৫.০০ ৩২.৮২

৬. আমদািন ত মােলর উপর কা ম িডউ /ভ াট ২০.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ ০.০০

৭. র মরামত ৪০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ১৩.৬৮

৮. 3258101 যানবাহন ১০.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.৩৮

৯. 3258102 আসবাবপ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

মাট ২২১.০০ ৩৩৬.০০ ৩৯৬.০০ ১০৬.৭৯

হির র িব ৎ উৎপাদন ক
মরামত ও র ণােব ণ 
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অ া  পিরচালন য় তফিসল-‘খ’

(লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত

নং কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১. কমচারীেদর বতন ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩৮০.০০ ৩১৪.৫৭

২. কমচারীেদর ভাতািদ ৩১০.০০ ৩০০.০০ ৩৮০.০০ ২৩৩.৩২

৩. 3111327 অিধকাল ভাতা ১৩০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৪৬.২৬

৪. ৩২৫৭৩০২ িচিকৎসা ভাতা ১০.০০ ১০.০০ ১৫.০০ ৩.৬১

৫. ৩২৪৪১০১ মণ য় ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৫৫.০০ ৩২.৯৮

৬. ৩১১১৩২৫ উৎসব ভাতা ৭০.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ ৫৪.২৮

৭.  িব য় ৫০.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৩৫.৬৭

৮. ভাড়া, কর ও অিভকর ৫০.০০ ৮০.০০ ২৫.০০ ১.৬৪

৯. ৩২৪৩১০১ প ল, মিবল/ িসএনিজ ইত ািদ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১১.৫১

১০. ণ ও শনাির ৫.০০ ৫.০০ ৬.০০ ৩.৪৬

১১. ৩২১১১১৭ ডাক, তার ও টিলেফান /ই ারেনট ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৩.৭২

১২. পনশন ফা ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১০০.০০

১৩. ৩২১১১১৩ িব ৎ খরচ/ াস খরচ(আবািসক) ১৮.০০ ৪০.০০ ১৮.০০ ১১.৩১

১৪. ৩২১১১০১ স ানী/ ার/িত ার/KPI ৮০.০০ ৮০.০০ ১০০.০০ ৬৯.৮৪

১৫. ৩২২১১০৮ াংক চাজ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৪.৮৭

১৬. ৩২৩১৩০১ িশ ণ ২৫.০০ ২৫.০০ ২৫.০০ ১৯.৩২

17. পিরবহন ও গািড় খরচ ২.০০ ৩.০০ ৫.০০ ০.০০

18. ৩২১১১০২ ধালাই খরচ ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.২০

19. ক াণ ও িচ িবেনাদন ৭.০০ ৭.০০ ৭.০০ ৬.৫৪

20. সাধারণ িবমা (গািড়)  ১.০০ ১.০০ ১.০০ ১.৬৩

21. ৩১১১৩১৫ পাশাক পির দ ৩.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৯৫

22. ৩২১১১২৫ চার ও িব াপন ১.০০ ১.০০ ০.২০ ০.০০

23. ৩২১১১১০ আইন খরচ ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.০০

24. ৩২১১১২৭ ক ও সামিয়কী ০.২৫ ০.২৫ ০.২৫ ০.২১

25. ৩২১১১৩০ যাতায়াত খরচ ০.৫০ ০.৫০ ০.৮০ ০.১২

26. কমকতা/কমচারীেদর িব ৎ রয়াত ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

27. ৩২১১১০৬ আ ায়ন ২.০০ ২.০০ ২.০০ ০.৯৫

28. ম ির-আনসার ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ২৮.২৭

29. িবিবধ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

30. ৩২২১১০১ অিডট িফ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৫৮

31. িজিপএফ দ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৮৫.৫৮

মাট ১৫৫৮.২০ ১৬২৩.২০ ১৬৬৩.৭০ ১১৭৩.৩৯

হির র িব ৎ উৎপাদন ক
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* লধন খােতর য় (এিডিপ বিহ ত)
তফিসল-‘গ’

(লাখ টাকায়)
িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট ত
নং কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৭-১৯

১. ৪১১১৩১৭ ত িনমাণ ৫০.০০ ৭০.০০ ১০০.০০ ১০.৭৩

২. ৪১১২৩১৬ য পািত/মালামাল য় ( ানীয় ায়) ৫০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০

৩. য পািত/মালামাল য় ( বেদিশক ায়) ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৮০০.০০ ৭৮৩.৩০

৪. ৪১১২১০১ যানবাহন (মটর সাইেকল) ৩.৫০ ৩.৫০ ০.০০ ০.০০

৫. ৪১১২৩১৪  আসবাবপ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৭৪

৬. ৪১১২৩১৮ িব ৎ উপেক  ও লাইন িনমাণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

৭. আমদানী ত মােলর উপর কা মস িড ৫০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০ ১৯৫.৮৩

৮. ৪১১২২০২ কি উটার য় ও আই  সর াম ২.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৪৬
মাট ৬৬৫.৫০ ৭৩৮.৫০ ১১১৫.০০ ৯৯৪.০৬

*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 যােত পাের।

হির র িব ৎ উৎপাদন ক
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অ া  আয় (অপিরচালন আয়)
 তফিসল-‘ঘ’

(লাখ টাকায়)

িমক অথৈনিতক িববরণ বােজট সংেশািধত বােজট অ েমািদত বােজট সামিয়ক 
নং কাড ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৭-১৯

1. াংক িহসােবর দ ২৫.০০ ২০.০০ ৫.০০ ২৩.১৩

2. িসিকউির  িজেপািজেটর দ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

3. ায়ী আমানেতর দ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১২০.৯৫

4. হাউজ িবি ং লােনর দ ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ১.৪২

5. ট ার ড েম  িব য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

6. বািড় ভাড়া িরকভারী ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৭৫

7. পিরবহন ভাড়া ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৩৬

8. আেকেজা মালামাল িব য় ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৬২

9. অ া ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.০০

মাট 185.00 ১৮০.০০ ১৬৫.০০ ১৪৭.২৩

হির র িব ৎ উৎপাদন ক
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                    (ল� টাকায় )

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

ন�র ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ২০১৮-১৯

১. �বেদিশক ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল 141080.00 116298.00 17554.00 100285.00

খ. �দ 67808.00 61773.00 28669.00 46279.00

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. সরকাির ঋণ (পিরেশািধত� )

ক. আসল 22500.00 15950.00 35522.00 7000.00

খ. �দ 172835.00 163825.00 186856.00 146188.00

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: 404223.00 357846.00 268601.00 299752.00
(কেপ �ােরশন হেত �া� িহসাব অ�যায়ী)

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী (লাখ টাকায়)

�িমক িববরণ ৩০-০৬-১9 পয �� বােজট সংেশািধত বােজট আদায়

নং ��েদয় 2020-21 2019-20 2018-19

5837478.94     

১. আসল 47355.00 45100.00 7000.00

২. �দ 176141.70 98233.95 4678.00

�মাট 5837478.94 223496.70 143333.95 11678.00

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

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

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

দীঘ �েময়ািদ ঋেণর িববরণী
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িনজ� 

তহিবল

অ�া� 

(�াংক, 

সরবরাহ ঋণ, 

ডাউনেপেম� 

ইত�ািদ)

�বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট

�মিশনাির/

য�পািত 

ইত�ািদ 

�য়

অ�া� 

�য়

�বেদিশ

ক ��া
�ানীয় ��া �মাট

�মিশনাির

/য�পািত

 ইত�ািদ 

�য়

অ�া

� 

�য়

1 2 3 4 5 6 7 ৮=৬+৭ ৮=৯+১০ 9 10 11 12
১৩=১১+১২ 

১৩=১৪+১৫
14 15

(ক) চলিত �ক� :

1

কন�াকশন অব িবিবয়ানা সাউথ ৪০০ 

(+১০) �মঃওঃ �াস �বইসড ক�াই� 

সাইেকল পাওয়ার ��া�
অ�েমািদত

০১.০৭.২০১৪ - 

৩
০.০৬

.২০২০

�-অেথ �             -   202389.00 66006.00 268395.00 161539.74

2

কনভারশন অব িসেলট ১৫০ �মঃওঃ � 

২২৫ �মঃওঃ ক�াই� সাইেকল পাওয়ার 

��া� িনম �াণ �ক�
অ�েমািদত

০১.০১.২০১৩
 - 

৩
০.০৬

.২০২০

�-অেথ �             -   72151.00 18855.00 91006.00 36320.12

3

শাহজীবাজার ১০০ �মঃওঃ �াস 

টারবাইন পাওয়ার ��া� িনম �াণ �ক�   

(১/০৭/২০১৭- ৩০/০৬/২০20) অ�েমািদত

০১.০৭.২০১৭ - 

৩
০.০৬

.২০২০

�-অেথ �             -   77842.00 13251.00 91093.00 42781.33

4

কন�াকশন অব ৪০০ �মঃওঃ  ক�াই� 

সাইেকল পাওয়ার ��া� এট রাউজান, 

চ��াম
অ�েমািদত

০১.০১.২০২০ -

 ৩
১.১২.২০২২

�-অেথ �             -   166192.62 47005.10 213197.72  -  -          

-       518574.62 145117.10 663691.72 0.00 0.00 0.00 0.00 240641.19 0.00  �মাট

�িমক 

ন�র
�কে�র নাম

অ�েমাদেনর 

পয �ায়

বা�বায়ন 

কাল

�ক� অথ �ায়েনর 

বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

২০১৯-২০ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (সং�ার িনজ� তহিবল)

�কে�র অ�েমািদত �য়

(লাখ টাকায়)

২০১৮-২০১৯  সােলর �িম�ি�ত �য়
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(লাখ টাকায়)

�বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট �বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট �বেদিশক ��া �ানীয় ��া �মাট

16 17 ১৮ = ১৬+১৭ 19 20 ২১ = ১৯+২০ 22 23 ২৪=২২+২৩

35000.00 8000.00 43000.00 26300.00 20000.00 5000.00 25000.00

35000.00 9750.00 44750.00 45758.00 20875.00 4625.00 25500.00

25705.00 7013.00 32718.00 46075.00 16100.00 7900.00 24000.00

-                       -                 -                        -                   -           -                   15490.00 4510.00 20000.00

95705.00 24763.00 120468.00 0.00 0.00 118133.00 72465.00 22035.00 94500.00

২০২০-২১ সােলর �া�িলত �য়২০১৯-২০ সােলর অ�েমািদত �য় ২০১৯-২০ সােলর সংেশািধত �য়
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�কে�র নাম

�মাট �ক� সাহা�

(�ব: ��া) (টাকাংশ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩৯১৯২৫.৯২ ২৩৭০৪১.৪১ ১০৫৩০০.০০

৩৩৫৭৭২.৯৮ ২২৫৭৪৭.৫৭ ৫৩৫১৪.০০

২৫১৯৩৪.৭৮ ২০১৯৫৪.৯৯ ৪৪২৯৬.০০

২০৭১৯৮.৫৬ ১৬০৪৬৯.৩৮ ১১৫০০.০০

১৩২৪৬৫.৯৮ ১.০০

১০০০৯৯.৫৮ ৪৮৩০৫.১৫ ৫০০০.০০

১৪১৯৩৯৭.৮০ ৮৭৩৫১৮.৫০ ২১৯৬১১.০০ ০.০০ ০.০০

(বা�বায়ন কাল)

২

৩

৪

৫

৬

অ�েমািদত

অ�েমািদত

অ�েমািদত

২২৪২৭৭৭০০

২২৪১০২৮০০

২২৪০৯৯৭০০

২২৪১৩৫০০০

অ�েমািদত

২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)

(ল� টাকায়)

সং�া: বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

�লনা ৩৩০ �মঃওঃ �েয়ল �েয়ল ক�াই� সাইেকল িব��ৎ 

�ক� িনম �াণ �ক� (০১/০১/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২)

কন�াকশন অব িবিবয়ানা-৩, ৪০০ �মঃওঃ  ক�াই� সাইেকল 

পাওয়ার ��া� (১/০৭/২০১৩- ৩০/০৬/২০২০)

�কে�র �কাড
�িমক 

ন�র

অ�েমাদেন

র পয �ায়

�মাট �া�িলত �য় ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 

ম��
�মাট �ব: ��া

১২২৪০৯৮৪০০

২২৪০৯৯৬০০

অ�েমািদত

অ�েমািদত

টাকাংশ

�ঘাড়াশাল-৩ ির-পাওয়ািরং �েজ� (০১/০১/২০১৫- 

৩১/১২/২০১৯)

�ঘাড়াশাল-৪থ � ইউিনট ির-পাওয়ািরং �ক� (০১/০৭/১৬- 

৩০/০৬/২০২১)

মেহশখালী পাওয়ার হাব এর �িম অিধ�হণ �ক� 

(০১/০৭/২০১৭-৩১/১২/২০২০)

�সয়দ�র ১৫০ �মঃওঃ +-১০% িস�ল সাইেকল (এইচএসিড 

িভি�ক) িব��ৎ �ক� িনম �াণ �ক� 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২১)

ক. �মাট (উৎপাদন �ক�) =
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�কে�র নাম

�মাট �ক� সাহা�

(�ব: ��া) (টাকাংশ)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

১৩২৪৯.২২ ১০৪০৪.৮৫ ৮০৬০.০০

১৪২১৪৮.৪১ ২০০০০.০০

৯৬৪১৬.০১ ১৫০০০.০০

১৩৩৪২৮.৭৩ ২০৬২৫.০০

১৮৯০৮৪.৯০ ৩৫০০০.০০

৫৫৮১০.৭৯ ৮৫০০.০০

১৫৭৫৪৬.০০ ২৪৫০০.০০

১৫২১৭৬.০০ ২৫০০০.০০

২৫৫১৯০.৫৫ ১৪০০০.০০

১১৯৫০৫০.৬১ ১০৪০৪.৮৫ ১৭০৬৮৫.০০ ০.০০ ০.০০

১১৯৫০৫০.৬১ ১০৪০৪.৮৫ ১৭০৬৮৫.০০ ০.০০ ০.০০

০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন কম ��িচ (িবিনেয়াগ)
সং�া: বাংলােদশ িব��ৎ উ�য়ন �বাড �

(ল� টাকায়)

�কে�র �কাড
�িমক 

ন�র

অ�েমাদেন

র পয �ায়

�মাট �া�িলত �য় ২০২০-২১ অথ �বছেরর বািষ �ক উ�য়ন 

ম��
(বা�বায়ন কাল) �মাট �ব: ��া টাকাংশ

সব �েমাট - ক+খ (উৎপাদন �ক� +িবতরণ �ক�) =

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

২২৪০৯৭০০০

২২৪০৯৮৬০০

২২৪১০১৫০০

২২৪১০২৪০০

২২৪১০২৯০০

২২৪০৯৯৫০০

অ�েমািদত

অ�েমািদত

অ�েমািদত

২২৪১১৪৯০০

২২৪০৯৭০০২

২২৪২৬৫৭০০
িব��ৎ িবতরন �ব�ার উ�য়ন, চ��াম �জান (২য় পয �ায়) 

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২)

িব��ৎ িবতরন �ব�া উ�য়ন �ক�, ময়মনিসংহ �জান 

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)

িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, �িম�া �জান

(০১/০১/২০১৮-৩১/১২/২০২১)

খ. �মাট (িবতরণ �ক�) =

অ�েমািদত

অ�েমািদত

অ�েমািদত

অ�েমািদত

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

(০১/০৪/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২১)

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

(০১/০৪/২০১৭ - ৩১/১২/২০২০)

পাওয়ার িসে�ম �ডেভলপেম� �েজ�, রং�র �জান 

(০১/০১/২০১৬ - ৩১/১২/২০২০)

ি�-�পেম� িমটািরং ফর িডি�িবউশন �িম�া এ� ময়মনিসংহ 

(১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০২০)

চ��াম �জােনর িব��ৎ িবতরণ িসে�ম উ�য়ন �ক� 

(০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১)

রাজশাহী পাওয়ার িসে�ম �ডেভলপেম� �েজ� (০১/০৭/২০১৫ 

- ৩১/১২/২০২০)
অ�েমািদত

অ�েমািদত
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