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বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

১. ভূবিকা 

 প্রেসিডেসিয়াল অে ডার ৫৯ (PO-59) এর মাধ্যডম ১৯৭২ িাডলর ৩১ প্রম ওয়াপদাডে সিভক্ত েডর িাাংলাডদশ সিদ্যুৎ উন্নয়ন 

প্রিাে ড (সিউডিা) এিাং িাাংলাডদশ পাসন উন্নয়ন প্রিাে ড গঠন েরা হয়। িাাংলাডদশ সিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রিাে ড সিদ্যুৎ, জ্বালাসন ও খসনজ িম্পদ 

মন্ত্রণালডয়র সিদ্যুৎ সিভাডগর অধীন এেটি প্রিিামূলে জনসহতের েসতষ্ঠান। এ েসতষ্ঠাডনর মূল উডেশ্য সনরসিসিন্ন ও গুণগতমান িম্পন্ন 

সিদ্যুৎ িরিরাডহর মাধ্যডম প্রদডশর আর্ ড-িামসজে ও মানিিম্পডদর উন্নয়ডন িরোর ের্তডে গৃহীত পসরেল্পনা িাস্তিায়ন েরা। এছাড়া 

িাাংলাডদডশ সিদ্যুৎ উৎপাদডন ব্যিহৃত জ্বালাসনর সিেল্প িা নতুন উৎডির িন্ধান, উন্নয়ন ও সিদ্যুডতর িডি ডাচ্চ ব্যিহার সনসিতেরার 

লডযু িাসি ডে পসরেল্পনা েণয়ন এিাং তা িাস্তিায়ন েরা সিউডিা’র এেটি অন্যতম দাসয়ত্ব। সিউডিা িিার জন্য িাশ্রয়ী মূডে সিদ্যুৎ 

িরিরাডহর লডযু োজ েডর যাডি। সিউডিা চট্টগ্রাম, কুসমল্লা, ময়মনসিাংহ ও সিডলট অঞ্চডলর শহর এলাোিহ সেছু সেছু পসল্ল এলাোয় 

সিদ্যুৎ সিতরডণর দাসয়ত্ব পালন েডর আিডছ। িতডমাডন সিউডিা সনজস্ব সিদ্যুৎ উৎপাদডনর পাশাপাসশ Single Buyer সহিাডি িরোসর ও 

প্রিিরোসর সিদ্যুৎ উৎপাদন প্রেন্দ্র প্রর্ডে সিদ্যুৎ ক্রয় েরডছ এিাং সেসপসেসি, প্রেিডো, ওডজাপাসেডো, প্রনিডো, আরইসি ও সিউডিার 

সনজস্ব সিতরণ অঞ্চডল সিদ্যুৎ সিক্রয় েরডছ।  

 কৃসি ও গ্রামীণ অর্ ডননসতে উন্নয়ডনর প্রযডে সিদ্যুডতর অপসরিীম গুরুডত্বর সিিয় সিডিচনা েডর পসল্ল ও গ্রামীণ এলাোয় 

সিদ্যুডতর ব্যিহার দ্রুত সনসিত েরার জন্য Ordinance No. LI of 1977এর মাধ্যডম ১৯৭৭ িাডলর অডটািডর পসল্ল সিদ্যুতায়ন প্রিাে ড 

(আরইসি)গঠিত হয়। পরিতীডত সিদ্যুৎ খাত িাংস্কার েম ডসূসচ র আওতায় সিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রিাডে ডর আওতাভুক্ত রাজধানী ঢাো এিাং এর 

আডশপাডশর প্রজলাগুডলাডত সিদ্যুডতর ব্যিহার সুষ্ঠু ও সুসনয়সন্ত্রত েরার জন্য ১৯৯০ িাডল বৃহত্তর ঢাো এলাোর জন্য ঢাো সিদ্যুৎ 

িরিরাহ ের্তডপয (DESA) গঠিত হয়। ১৯৯৭ িাডল প্রেিা’র এোাংশ সনডয় ঢাো ইডলেসিে িাপ্লাই প্রোম্পাসন সলসমডটে (DESCO) গঠন 

েরা হয়। এছাড়া ২০০৮ িাডল প্রেিা’র িামসগ্রে োয ডক্রম সনডয় ঢাো পাওয়ার সেসিসিউশন প্রোম্পাসন যাো শুরু েডর। ১৯৯৬ িাডল 

প্রোম্পাসন আইডনর অধীডন পাওয়ার গ্রীে প্রোম্পাসন অি িাাংলাডদশ (PGCB) গঠিত হয় এিাং িঞ্চালন সিডেডমর পূণ ড দাসয়ত্ব এর উপর 

ন্যাস্ত হয়। িাংস্কার েম ডসূসচর ধারািাসহেতায় সিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রিাডে ডর সিসভন্ন োয ডক্রমডে পয ডায়ক্রডম সিসভন্ন প্রোম্পাসন প্রত রূপান্তর েরা 

হয়। প্রযমন, ১৯৯৬ িাডল আশুগঞ্জ পাওয়ার প্রেশন প্রোম্পাসন  (APSCL) ২০০২ িাডল বৃহত্তর খুলনা ও িসরশাল সিভাগ সনডয় পসিমাঞ্চল 

সিদ্যুৎ সিতরণ প্রোম্পাসন (WZPDCL), ২০০৪ িাডল সিদ্যুৎ উৎপাদন প্রোম্পাসন ইডলেসিসিটি প্রজনাডরশন প্রোম্পাসন  অি িাাংলাডদশ 

(EGCB), ২০০৭ িাডল নর্ ড-ওডয়ষ্ট প্রজান পাওয়ার প্রজনাডরশন প্রোম্পাসন (NWPGCL), ২০১৭ িাডল নদ ডান ইডলেসিসিটি িাপ্লাই প্রোম্পাসন 

(NESCO) গঠন েরা হয়। সিউডিা হডত সৃষ্ট নিগঠিত এ িমস্ত প্রোম্পাসন সিউডিা’র িািসিসেয়াসর প্রোম্পাসন  সহিাডি পসরচাসলত হডি। 

২. রূপকল্প (Vision) 

 

 সনরসিসিন্ন মানিম্মত সিদ্যুৎ িিার সনেট িরিরাহ েরা। 
 

৩. অবিলক্ষ্ু (Mission) 

 

 প্রটেিই উন্নয়ন এিাং গ্রাহডের িন্তুসষ্ট অজডডনর লডযু সিদ্যুডতর ধারািাসহে েবৃসি সনসিত েরা। 
 

৪.  েধান োয ডািসল 

• প্রদডশর সিদ্যুৎ চাসহদা প্রমটাডনার উডেডশ্য নতুন নতুন সিদ্যুৎ প্রেন্দ্র স্থাপডন স্বল্প প্রময়াসদ, মধ্যডময়াসদ ও দীর্ ডডময়াসদ 

পসরেল্পনা েণয়ন ও িাস্তিায়ন, 

• সিদ্যমান সিদ্যুৎ প্রেডন্দ্রর পসরচালন, িাংরযণ, আধুসনোয়ন ও পুনি ডািন। 

• িরোসরখাত, আইসপসপ, এিআইসপসপ, প্ররন্টাল ও কুইে প্ররন্টালসিদ্যুৎ প্রেন্দ্র স্থাপডন োয ডেরী ভুসমোিহ উৎপাসদত সিদ্যুৎ 

ক্রয়। 

• সিতরণ প্রোম্পাসন  গুডলার সনেট সিদ্যুৎ সিক্রয় 

• সিসক্রত সিদ্যুৎ সিল আদাডয়র মাধ্যডম রাজস্ব আদায় প্রজারদার েরণিহ নতুন সিদ্যুৎ প্রেন্দ্র স্থাপডন অর্ ড সিসনডয়াগ েরা 

• সিডেম লি গ্রহণডযাগ্য পয ডাডয় রাখডত োয ডেরী পদডযপ গ্রহণ 

• মানিিম্পদ উন্নয়ন (HRD) এিাং দয েশািসনে ও আসর্ ডে ব্যিস্থা গডড় প্রতালা।   
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৫.       প্রেৌশলগত উডেশ্য 

• িরোডরর উন্নয়ন োডয ড সিদ্যুৎ খাডতর অসধেতর অাংশগ্রহণ।  

• সিদ্যুৎ উৎপাদন েেডল্প প্রটেিই উন্নয়ডনর লডযু আধুসনে োসরগসর েযুসক্ত উদ্ভািডনর মাধ্যডম োর্সমে জ্বালাসন 

ও সিেল্প জ্বালাসনর িডি ডাত্তম ব্যািহার সনসিত েরা। 

• এেে প্রক্রতা সহিাডি সিদ্যুৎ উৎপাদনোরীডদর সনেট হইডত সিদ্যুৎ ক্রয় েরা। 

• িামাসজে ও অর্ ডননসতে উন্নয়ডনর জন্য গ্রাহডের সনেট সনরসিসিন্ন সিদ্যুৎ িরিরাহ। 

• িামাসগ্রে চুাডলঞ্জ উত্তরডণর জন্য অাংশগ্রহনমূলে োডজর পসরডিশ ততসর, দলগত মডনাভাি সৃসষ্ট এিাং নতুন নতুন 

উদ্ভািডন উৎিাহ েদান। 

    

 ৬. সাম্প্রতিক অজডনিমূহ 

• বিতমান সরকার দাতিত্ব গ্রহণের পর তবদ্যুৎ খাণি িাৎক্ষতনক স্বল্পণমিাদী, মধ্যণমিাদী ও দীর্ তণমিাদী পতরকল্পনা গ্রহে 

করার ফণে বিতমাণন তবদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমিা ২০০৯ইং সাণের ৪,৯৪২ মমেঃওেঃ মেণক বৃতি মপণি তিণসম্বর ২০২১ইং 

পর্ তন্ত কুাপটিভ ও নবািনণর্াগ্য জ্বাোতনসহ ২৫,২৮৪ মমেঃওেঃ উন্নীি হণিণে, র্া পাঁচগুণের মবশী। এি অল্প সমণি এ 

অর্তণন অবশ্যই তবউণবা’র উৎপাদনও Single buyer তহণসণব দক্ষ কার্ তক্রণমর ভূতমকা রণিণে। উণেখ্য, তগ্রি 

তভতিক তবদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমিার মণধ্য তবউণবা’র সরকাতর খাণি ৯,৯৯৬ মমেঃওেঃ, মর্ৌে উণযাগ ১,২৪৪ মমেঃওেঃ, 

মবসরকাতর খাণি ৯,৬৬৬ মমেঃওেঃ এবং তবদ্যুৎ আমদাতন ১,১৬০ মমেঃওেঃ। তবদ্যুৎ উৎপাদণনর এ ব্যাপক উন্নিণনর 

মপেণন রণিণে যুণগাপণর্াগী বাস্তব সম্মি পতরকল্পনা, মবসরকাতর খাণি মদতশ-তবণদতশ তবতসণিাগ আকৃষ্ট করণি 

উৎসাহ প্রণোদনা প্রদান এবং আঞ্চতেক সহণর্াতগিার তভতিণি তবদ্যুৎ আমদাতনর ব্যবস্থা গ্রহে। 

• মদণশর মমাট র্নসংখ্যার প্রাি ৯৯.৭৫ শিাংশ (নবািনণর্াগ্য জ্বাোতনসহ) তবদ্যুৎ সুতবধার আওিাি এণসণে (তিণসম্বর 

২০২১ইং), ২০০৯ইং সাণে র্া তেে ৪৭ শিাংশ। 

• ২০০৯ইং সাণে মাোতপছু তবদ্যুৎ উৎপাদণনর পতরমাে তেে ২২০ তকণোওিাট-র্ন্টা বিতমাণন (২০২০-২০২১) ৫৬০ 

তকণোওিাট-র্ন্টা (কুাপটিভ ও নবািনণর্াগ্য জ্বালাসনিহ) । 

• ২০০৮-২০০৯ইং অে ত বেণর সামতগ্রক তবিরে তসণেম েস তেে ১৪.৩৩% র্া বিতমাণন (২০২০-২০২১) ৮.৫০%। 

উণেখ্য, ২০২০-২০২১ইং অে ত বেণর তবউণবা’র তবিরে তসণেম েস ৮.৫০%।   

   ৭. িাংস্থার Key Performance Indicators (KPI)  
 

        সিউডিার িামসগ্রে পারফরডমি উন্নয়ডন সিদ্যুৎ উৎপাদডনর প্রযডে ন্যুনতম পডয  সনম্নসলসখত  প্যারাসমটারগুডলা 

অজডন েরডত হডি: 
 

ক্রসমে নম্বর প্যারাসমটার ইউসনট লযমাো 
১. এুাডভইসলসিসলটি ফুাটর % ৮০.০০ 
২. প্রফাি ড আউডটজ প্ররইট % ১০.০০ 
৩. প্রনট র্াম ডাল দযতা % ৩২.০০ 
৪. িহায়ে ব্যিহার   

ে.সেম টারিাইন-এিটি (গ্যাি) % ৭.৫০ 
খ .সেম টারিাইন-এিটি (েয়লা) % ১০.০০ 
গ .েম্বাইন্ড িাইডেল সিসি (গ্যাি) % ৩.৫ 
র্ .েম্বাইন্ড িাইডেল সিসি (সেডজল) % ৩.৫ 
ঙ .গ্যাি টারিাইন -সজটি % ১.৭৫ 
চ .সরসিডোডেটিাং ইসঞ্জন- আরই % ২.৫ 
জ .হাইডরা % ০.৪০ 
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        সিদ্যুৎ সিতরণ এিাং অন্যান্য প্রযডে ন্যুনতম পডয  সনম্নসলসখত  প্যারাসমটারগুডলা অজডন েরডত হডি: 

ক্রসমে 

নম্বর 

পারফরডমি ইসন্ডডেটর (সপ আই) ইউসনট লযুমাো 

অর্ ড িৎির (২০২০-২১) 

১. নতুন েুাপাসিটি বৃসি (আইসপসপ িহ) প্রমেঃওেঃ ৬৫৭ 

২. নতুন সিতরণ লাইন ততসর সেেঃসমেঃ ৮০০ 

৩. ৩৩/১১ প্রেসভ িািডেশন ততসর/ েুাপাসিটি বৃসি এমসভএ ১৫০ 

৪. সিতরন সিডেম লি % ১০.০০ 

৫. অনাদায়ী প্রদনা (এুাোউন্টি সরসিডভািল) মাি িমতুে ২.৩০ 

৬. সিডেডমর গড় ইনটারাপশন সেউডরশন সূচে (এিএআইসেআই) সমসনটি ৮০০ 

৭. সিডেডমর গড় ইনটারাপশন সিডোডয়সি সূচে 

(এিএআইএফআই) 

িাংখ্যা ৩০ 

৮. গড় েসশযণ র্ন্টা র্ন্টা ৭০ 

৯. সে-প্রপইে সমটার িাংডযাজন িাংখ্যা ৫০০০০০ 

১০. আিাসিে নতুন িাংডযাগ িাংখ্যা ১১০০০০ 

১১. আদায়/ সিল অন্যপাত % ৯৭.০ 

১২. চলসত অন্যপাত প্ররসশও ১:০১ 

১৩. কুইে অন্যপাত প্ররসশও ০.৮:১ 

১৪. প্রেব্ট িাসভ ডি েভাডরজ অন্যপাত প্ররসশও ১:০১ 

১৫. অনাদায়ী পাওনা (এুাোউন্টি প্রপইিল) মাি ২ 

১৬. েসত সিসলাং পডয়ডন্ট পাওয়ার ফুাটর  % ৯০ 

১৭. িাসি ডে উন্নয়ন েম ডসুসচ িাস্তিায়ন (আসর্ ডে) % ১০০ 

১৮. ওভারডলাডেে িািফরমার হ্রািেরণ % ২ 
 

৮. িমস্যা ও চুাডলঞ্জিমূহ 

 সিদ্যুৎ উৎপাদন েেডল্প সিসনডয়াগ ও িাসি ডে দযতা বৃসির সিিয়গুডলা অন্যতম চুাডলঞ্জ। এছাড়াও স্বল্পমূডে গুণগত  

সিদ্যুৎ গ্রাহডের সনেট প্রপৌৌঁডছ প্রদওয়া বৃহৎ চুাডলঞ্জ। 
 

৯. ভসিষ্যৎ পসরেল্পনা  

 ২০২২ইং সাণের মাচ ত (মুতর্ব শিবর্ ত) মাণসর মণধ্য মদণশর সকে র্নগেণক তবদ্যুৎ সুতবধার আওিাি আনার েণক্ষু 

সরকার তবদ্যুৎ খাণির উন্নিন এবং পুনগ তঠণনর কার্ তক্রম গ্রহে কণরণে। সরকাণরর তভশন অনুর্ািী, তবদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমিা 

২০২১ সাণের মণধ্য প্রাি ২৪,০০০ মমগাওিাট র্া ইণিামণধ্য অতর্তি হণিণে, ২০৩০ সাণের মণধ্য ৪০,০০০ মমগাওিাট 

এবং ২০৪১ইং সাণের মণধ্য প্রাি ৬০,০০০ মমগাওিাণট দাঁড়াণব। সরকাণরর এ তভশন বাস্তবািণন তবউণবা তনরেসভাণব 

কার্ কণর র্াণে।  

      

বিতমান পতরকল্পনা সমূণহর বাস্থবািন অগ্রগতি তনণে উণেখ করা হে (তিণসম্বর ২০২১ পর্ তন্ত): 

•  সরকাতর খাণি মমাট ৪,৩৩৯ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১২ টি, মর্ৌে উণযাণগ মমাট ৩,৭২৫ মমেঃওেঃ ক্ষমিার 

৩ টি এবং মবসরকাতর খাণি মমাট ৫,৩৮০ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১৯ টিসহ সব তণমাট ১৩,৪৪৪ মমেঃওেঃ 

ক্ষমিার ৩৪ টি তবদ্যুৎ মকন্দ্র তনম তাোধীন রণিণে। 

•  মর্ৌে উণযাণগ ১০০ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১ টি এবং মবসরকাতর খাণি মমাট ১,০৩৯ মমেঃওেঃ ক্ষমিার 

১৭টি সহ মমাট ১,১৩৯ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১৮ টি তবদ্যুৎ মকন্দ্র প্রকণল্পর চুতি স্বাক্ষর প্রতক্রিাধীন রণিণে। 

•  সরকাতর খাণি ৪০০ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১ টি, মর্ৌে উণযাণগ মমাট ১৩২ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ২ টি এবং 

মবসরকাতরখাণি মমাট ১,৬৮৩ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ৯টি সহ সব তণমাট ২,২১৫ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১২টি 

তবদ্যুৎ মকন্দ্র প্রকণল্পর দরপত্র প্রতক্রিাধীন রণিণে। 
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•  সরকাতর খাণি ৭,০১৪ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ২৯ টি, মর্ৌে উণযাণগ মমাট ৫,৪৩৭ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ৪ টি 

এবং মবসরকাতরখাণি ৪৫ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ১টি সহ মমাট ১২,৪৯৬ মমেঃওেঃ ক্ষমিার ৩৪ টি তবদ্যুৎ 

মকন্দ্র স্থাপন পতরকল্পনাধীন রণিণে।  

•  ২,৪০০ মমগাওিাট ক্ষমিার রূপপুর পারমােতবক তবদ্যুৎ মকণন্দ্রর তনম তােকার্ চেণে। 

•  ২০২২ইং মেণক ২০২৭ইং সাণের মণধ্য মমাট ১,৯৯৬ মমেঃওেঃ ক্ষমিার তবদ্যুৎ আমদাতনর পতরকল্পনা 

রণিণে। এর মণধ্য ঝাড়খন্ড, ভারি মেণক ১,৪৯৬ মমেঃওেঃ তবদ্যুৎ আমদাতনর কার্ চেমান রণিণে। 

 
 

১০. 

 
িাংস্থার ২০২২-২৩ অর্ ডিছডরর োক্কসলত ২০২১-২২ অর্ ডিছডরর িাংডশাসধত ও অন্যডমাসদত এিাং      

২০২০-২১ অর্ ডিছডরর প্রমাট আয়, প্রমাট ব্যয়, নীট মূনাফা /(র্াটসত):      
                                                                                                                          (লয টাোয়)  

 

 

ক্রসমে 

নম্বর  

সিিরন িাডজট 

২০২২-২৩   

িাংডশাসধত িাডজট  

২০২১-২২ 

অন্যডমসদত িাডজট 

২০২১-২২ 

েকৃত  

২০২০-২১ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. প্রমাট আয় ৭০৩০৯৭৫.২৩ ৬৯২১৩৮১.৩৭ 5504622.26 ৫৩৭৫৫৫৩.৫৮ 

২. প্রমাট ব্যয় 74989906.92 7110403.38 5188829.49 5362627.60 

৩. নীট মূনাফা/(র্াটসত)  -৪৬৭৯৩১.৬৯ -১৮৯০২২.০১ 315792.77 ১২৯২৫.৯৮ 

     

১১. বাদেট পর্ ডাদলাচনা 

ক. পবিচালন বৃত্তান্ত 

 ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি ববদ্যুৎ খাদেি বিাট স্থাবপে ক্ষ্িো র্র্াক্রদি 23212.00 বি. ও. এবাং 

26622.00 লক্ষ্িাত্রা প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি বিাট স্থাবপে ক্ষ্িো বছল 21780 বি. ও.। ২০২১-২২ এবাং 

২০২২-২৩ অর্ ডবছদি ববদ্যুৎ খাদেি বিাট উৎপােন র্র্াক্রদি ২২৫০৩.00 বি. ও. এবাং ২৫৯২৭.00 বি. ও. লক্ষ্িাত্রা প্রাক্কলন 

কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি বিাট উৎপােন বছল ২১০২৯ বি. ও.। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববার্ ড কর্তডক বনট উৎপাবেে 

ববদ্যুদেি বিাট পবিিাণ বছল ১৫২৩১.০০ বিিা ওয়াট ঘণ্টা। ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি নীট উৎপােন বৃবি বপদয় 

র্র্াক্রদি ১৭২৩৪.00 বিিা ওয়াট ঘন্টা ও ১৮৩১০.০০ বিিা ওয়াট ঘন্টা হদব িদি ড লক্ষ্িাত্রা ধার্ ড কিা হদয়দছ।  

 

বববপবর্বব কর্তডক পাবন হদে ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ ২০২০-২১ অর্ ডবছদি বছল ৬৫৭.০০ বিিা ওয়াট ঘন্টা । ২০২১-২২ 

সাংদশাবধে এবাং ২০২২-২৩ প্রাক্কবলে অর্ ডবছদিি বাদেদট পাবন হদে ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ র্র্াক্রদি ৬৯১.০০ এবাং 

৫১৫.০০ বিিা ওয়াট ঘন্টায় লক্ষ্ুিাত্রা বনধ ডািণ কিা হদয়দছ। গ্যাস হদে ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ ২০২১-২২ সাংদশাবধে এবাং 

২০২২-২৩ প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি র্র্াক্রদি ১৪৩৮০.০০ বি. ও. ঘ. এবাং ১৬১৬৩.০০ বি. ও. ঘ. লক্ষ্ুিাত্রা ধার্ ড কিা হদয়দছ। 

২০২০-২১ অর্ ডবছদি গ্যাস হদে ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ বছল ১৩২৬৭.০০ বি. ও. ঘ.। েিল জ্বালাবন দ্বািা ববদ্যুৎ উৎপােদনি 

পবিিাণ ২০২১-২২ সাংদশাবধে এবাং ২০২২-২৩  প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি র্র্াক্রদি ১৭৮৩.০০ বি. ও. ঘ. এবাং ১২৪২.০০ বি. ও. ঘ. 

লক্ষ্ুিাত্রা ধার্ ড কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি েিল জ্বালাবন দ্বািা ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ বছল ৭৬৬.০০ বি. ও. ঘ.। 

কয়লা দ্বািা ববদ্যুৎ উৎপােদনি পবিিাণ ২০২১-২২ সাংদশাবধে এবাং ২০২২-২৩ প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি র্র্াক্রদি ১২২৯.০০ বি. ও. 

ঘ. এবাং ১৩০৮.০০ বি. ও. ঘ. হদব বদল লক্ষ্ুিাত্রা ধার্ ড কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি কয়লা দ্বািা ববদ্যুৎ উৎপােদনি 

পবিিাণ বছল  ১৩৬১.০০ বি. ও. ঘ.।  
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ববার্ ড ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি র্র্াক্রদি বিাট ৬৭৭২২.০০ বিিা ওয়াট ঘণ্টা এবাং ৭৩৪৮০.০০ বিিা ওয়াট 

ঘণ্টা ববদ্যুৎ ক্রয় কিদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববার্ ড কর্তডক বিাট ববদ্যুৎ ক্রদয়ি পবিিাণ বছল ৬৩৪২১.০০ 

বিিা ওয়াট ঘণ্টা। ববার্ ড ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি আশুিঞ্জ ববদ্যুৎ উৎপােন বকন্দ্র হদে র্র্াক্রদি ৬৮৮৩.00 বিিা 

ওয়াট ঘণ্টা ও ৬৯২১.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা, ইবেবসবব হদে র্র্াক্রদি ৪৫৯৭.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা ও ৪০১৩.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা,এন 

র্বিউ বপবেবসএল, বববসবপএদসল,ববআইএফবসএল হদে র্র্াক্রদি ১১১১৫.০০ বিিা ওয়াট ঘণ্টা ও ১৭৪২২.০০বিিা ওয়াট ঘণ্টা, 

আই বপ বপ/এস আই বপ বপ হদে র্র্াক্রদি ৩৩৮৯১.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা ও ২৯০৮২.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা, বিন্টাল হদে র্র্াক্রদি 

২৫২৩.00 এবাং ১১৯৩.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা, আিবপবসএল  হদে র্র্াক্রদি ১১৭৯.০০ বিিা ওয়াট ঘণ্টা ও ৮৩১.০০ বিিা ওয়াট 

ঘণ্টা এবাং আিোবন হদে র্র্াক্রদি ৭৫৩৪.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা ও ১৪০১৮.00 বিিা ওয়াট ঘণ্টা, ববদ্যুৎ ক্রয় কিদব বদল লক্ষ্ুিাত্রা 

ধার্ ড কদিদছ।  

   

  ২০২১-২২ সাংদশাবধে এবাং ২০২২-২৩  প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি ববলকৃে ববদ্যুদেি পবিিাণ র্র্াক্রদি ৮১২৮৭.০০ বি. ও. ঘ. 

এবাং ৮৭৮২৩.৭২ বি. ও. ঘ. হদব বদল লক্ষ্িাত্রা ধার্ ড কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববলকৃে ববদ্যুদেি পবিিাণ বছল 

৭৫৫০৩.০০ বি. ও. ঘ.। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববদ্যুদেি সঞ্চালন ও ববেিণ খাদে বসদেি লস বছল ৪.০১ %। ২০২১-২২ এবাং 

২০২২-২৩  অর্ ডবছদি ো ৪.৩২ র্াকদব হদব বদল প্রেুাশা কিা হদে।  

 ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি ববক্রয় িােস্ব প্রাক্কলন কিা হদয়দছ র্র্াক্রদি ৪৩৪৩২.৭৮ বকাটি ও 

৪৬৭৬৮.১১ বকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি িােস্ব আদয়ি পবিিাণ বছল ৪০৬০১.৪৯ বকাটি টাকা। ববদ্যুদেি একক প্রবে ববক্রয় 

িােস্ব ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩  অর্ ডবছদি হদব র্র্াক্রদি ৫.৩৪ টাকা এবাং ৫.৩৩ টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি একক প্রবে ববক্রয় 

িােদস্বি পবিিাণ বছল ৫.৩৮ টাকা।   

 

 ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩  অর্ ডবছদিি বাদেদট ববার্ ড  কর্তডক উৎপাবেে ববদ্যুদেি বিাট জ্বালাবন ব্যয় প্রাক্কলন কিা 

হদয়দছ র্র্াক্রদি ৪৬৫৩.৯৪ বকাটি এবাং ৪০৩৪.৮৭ বকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি এ বক্ষ্দত্র ববাদর্ ডি জ্বালাবন ব্যয় বছল 

২৯৯৪.৭৭ বকাটি টাকা।  ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩  অর্ ডবছদিি বাদেদট ববাদর্ ডি ববদ্যুৎ ক্রয়বাবে ব্যয় প্রাক্কলন কিা হদয়দছ 

র্র্াক্রদি ৫৭০৭৬.৭০ বকাটি এবাং ৬০৯৪৪.৯৩ বকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি বিাট ক্রয় বাবে ব্যয় বছল ৪২৬৯৫.৫৪ 

বকাটি টাকা।   

 

২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩  অর্ ডবছদিি বাদেদট বিাট পবিচালন ব্যয় প্রাক্কলন কিা হদয়দছ র্র্াক্রদি ৬৮৬৫৬.৩৫ বকাটি 

টাকা  এবাং ৭২৩৫৭.৫৫ বকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি বিাট পবিচালন ব্যয় বছল ৫১৫৭৯.৬৮ বকাটি টাকা।২০২০-২১ 

অর্ ডবছদিি বহসাব অনুর্ায়ী একক প্রবে ববদ্যুদেি উৎপােন ব্যয় বছল ৬.৪৯ টাকা।  ২০২১-২২ অর্ ডবছদিি সাংদশাবধে বাদেদট র্া 

বৃবি বপদয় ৮.০০ টাকা ও ২০২২-২৩  অর্ ডবছদিি বাদেদট ৭.৮০ টাকা হদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ।দবার্ ড ২০২০-২১ অর্ ডবছদি 

১০৯৭৮.২০ বকাটি টাকাি পবিচালন বলাকসাদনি সমু্মখীন হয়। ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি পবিচালন বলাকসান 

প্রাক্কলন কিা হদয়দছ র্র্াক্রদি ২৫২২৩.৫৭ বকাটি টাকা এবাং ২৫৫৮৯.৪৩ বকাটি টাকা। সাংস্থায় ২০২০-২১ অর্ ডবছদি সিকাি  

কর্তডক প্রদেয় ির্তডবকি পবিিাণ বছল ১১৭৭৭.৯১ বকাটি টাকা। ফদল ির্তডবক পিবেী এ বছি পবিচালন মুনাফাি পবিিাণ বছল 

৭৯৯.৭১ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি সিকাি কর্তডক প্রদেয় ির্তডবকি পবিিাণ র্র্াক্রদি ২৪৮৭৬.৬৮ 

বকাটি টাকা এবাং ২২৭১৫.৬৩ বকাটি টাকা হদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। সিকাি কর্তডক ির্তডবক প্রোন সদেও এ ২ (দ্যই) বছি 

ববার্ ড পবিচালন বলাকসাদনি সমু্মখীন হদব এবাং এ সিদয় পবিচালন বলাকসান প্রাক্কলন কিা হদয়দছ র্র্াক্রদি ৩৪৬.৮৯ বকাটি 

টাকা এবাং ২৮৭৩.৮০ বকাটি টাকা।  
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   খ. মূনাফা ও েহববল প্রবাহ  

 ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি নীট মুনাফাি পবিিাণ বছল ১২৯.২৬ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি 

ববাদর্ ডি ববদ্যুৎ ক্রয় বাবে ব্যয় বৃবি পাওয়ায় সিকাবি ির্তডবক পাওয়াি পদিও ববার্ ড নীট বলাকসাদন সমু্মখীন হদব। এ দ্যই বছি 

ববাদর্ ডি নীট বলাকসান প্রাক্কলন কিা হদয়দছ র্র্াক্রদি ১৮৯০.২২ বকাটি টাকা এবাং ৪৬৭৯.৩২ বকাটি টাকা। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি 

১২৮৫৩.৪৩ বকাটি টাকা েহববল সাংগ্রদহি ববপিীদে ৯২৩৮.৯৯ বকাটি টাকা েহববল ব্যবহাদিি পি উদ্বৃত্ত েহববদলি পবিিাণ 

বছল ৩৬১৪.৪৪ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ সাংদশাবধে অর্ ডবছদি ১১১৬৬.৪১ বকাটি টাকা েহববল সাংগ্রদহি ববপিীদে ৯৮১৫.৯৫ 

বকাটি েহববল ব্যবহাদিি পি নীট েহববদলি উদ্বৃদত্তি পবিিাণ োঁড়াদব ১৩৫০.৪৬ বকাটি টাকা। পক্ষ্ান্তদি ২০২২-২৩  প্রাক্কবলে 

অর্ ডবছদি ১১৮৭৩.৭৩ বকাটি টাকা েহববল সাংগ্রদহি ববপিীদে ১২৪৩৬.৬৯ বকাটি টাকা েহববল ব্যবহাদিি পি নীট েহববদলি 

ঘাটবেি পবিিাণ ৫৬৩.৮৬ বকাটি টাকায় োঁড়াদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। 

  

   ি. মূল্যসাংদর্াি ও উৎপােনশীলো  

 

ক্রবিক 

নম্বি 

বববিণ একক বাদেট 

২০২২-২৩   

সাংদশাবধে বাদেট 

২০২১-২২  

প্রকৃে  

২০২০-২১   

১. পবিচালন মুনাফা/(দলাকসান)  বকাটি টাকা -২৫৫৯০.৩৩ -২৫২২৩.৫৭ -১০৯৭৮.২ 

২. অবচয় বকাটি টাকা ২৬২৬.২২          2,394.18  ২৩২৪.৮৯ 

৩. ববেন ও িাোবে বকাটি টাকা ৬৪৯.৯৯ ৬১৯.০৪ ৫৬২.৭৬ 

৪. বিাট মূল্যসাংদর্াি (১+২+৩) বকাটি টাকা -২২৩১৪.১২ -২২২১০.৩৫ -৮০৯০.৫৫ 

৫. কিীি সাংখ্যা েন ১৮৩৯৪ ১৮৩৯৪ ১২৬১০ 

৬. কিীপ্রবে মূল্যসাংদর্াি টাকা -১২১৩১১৯৫.০০ -১২০৭৪৭৭৯.৮২ -৬৪১৫৯৭৯.৩৮ 

   

২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি বিাট মূল্যসাংদর্াদিি পবিিাণ বছল ঋণাত্মক ৮০৯০.৫৫ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ 

সাংদশাবধে অর্ ডবছদি এবাং ২০২২-২৩ প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি এ মূল্যসাংদর্াদিি পবিিাণ োঁড়াদব র্র্াক্রদি ঋণাত্মক ২২২১০.৩৫ 

বকাটি ও ২২৩১৪.১২ বকাটি টাকা।   

 

  ঘ. বববনদয়াি ও সঞ্চয় 

 

ক্রবিক 

নম্বি 

বববিণ একক বাদেট 

২০২২-২৩   

সাংদশাবধে বাদেট 

২০২১-২২ 

প্রকৃে  

২০২০-২১  

১. বববনদয়াি  বকাটি টাকা       10,270.34               7,672.07       7,099.08  

২. সাংিবক্ষ্ে আয় ( নীট মূনাফা বাে লিুাাংশ)  বকাটি টাকা     (4,679.32)           (1,890.22)         129.26  

৩. অবচয় ও অন্যান্য বকাটি টাকা       2,626.22              2,394.18      2,324.89  

৪. বিাট সঞ্চয় (২+৩) বকাটি টাকা      (2,053.10)               503.96        2,454.15  

  

 ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি বববনদয়াি ব্যদয়ি পবিিাণ বছল ৭০৯৯.০৮ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ সাংদশাবধে এবাং  

২০২২-২৩ প্রাক্কবলে অর্ ডবছদি এ ব্যদয়ি পবিিাণ বৃবি বপদয় র্র্াক্রদি ৭৬৭২.০৭ বকাটি ও ১০২৭০.৩৪ বকাটি টাকা হদব বদল 

আশা কিা র্াদে। ২০২১-২২ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি সঞ্চদয়ি পবিিাণ োঁড়াদব ৫০৩.৯৬ বকাটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি নীট 

বলাকসান বৃবি পাওয়ায় ববাদর্ ডি সঞ্চয় ঋণাত্মক ২০৫৩.১০ বকাটি টাকায় োঁড়াদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ 

অর্ ডবছদি সঞ্চদয়ি পবিিাণ বছল ২৪৫৪.১৫ বকাটি টাকা।  
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  ঙ. মূলধন কাঠাদিা 

         

  ৩০ জুন, ২০২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ডি বিাট সম্পদেি পবিিাণ বছল ১২২৫৭০.৭০ বকাটি টাকা এবাং ঋণ মূলধন অনুপাে বছল 

৮৭:১৩। ৩০ জুন ২০২২ ও ৩০ জুন ২০২৩ অর্ ডবছদি এ সম্পদেি পবিিাণ বৃবি বপদয় র্র্াক্রদি ১২৮৫৩৯.৭৩ বকাটি টাকা ও 

১৩৬৯৫৫.৩৩ বকাটি টাকায় এবাং ঋণ মূলধন অনুপাে হদব র্র্াক্রদি ৮৯:১১ ও ৯২:০৮ িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ। 

  

  চ. সিকাবি বকাষািাদি অবোন   

 ববার্ ড আিোবন শুল্ক, সিকাবি ঋদণি সুে, লাইদসন্স বফ ও আবিাবি শুল্ক খাদে সিকাবি বকাষািাদি অর্ ড প্রোন কদি 

র্াদক। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি সিকাবি বকাষািাদি েিাি পবিিাণ বছল ১৯০৮.৪৪ বকাটি টাকা। ২০২১-২২ অর্ ডবছদি  উক্ত খাদে 

েিাি পবিিাণ োঁড়াদব ২০১৩.০৩ বকাটি টাকায় এবাং ২০২২-২৩ অর্ ডবছদি ২০৬০.০৭ বকাটি টাকায়। উদেখ্য ববার্ ড ২০২০-২১ 

অর্ ডবছদি সিকাবি বকাষািাদি ২০০০.০০ বকাটি টাকা উদ্বৃত্ত েহববল বহদসদব সিকাবি বকাষািাদি েিা প্রোন কদিদছ।  

 

  ছ. েনবল 

 ২০২০-২১ অর্ ডবছদি ববাদর্ ড বিাট ১২৬১০ েন কি ডকেডা ও কি ডচািী কি ডিে বছল। ২০২১-২২ এবাং ২০২২-২৩ উিয় 

অর্ ডবছদি এ সাংখ্যা ১৮৩৯৪ েদন োঁড়াদব বদল অনুিান কিা হদয়দছ। ২০২০-২১ অর্ ডবছদি বিাট ববেন ও িাোবেি পবিিাণ বছল 

৫৬২.৭৬ বকাটি টাকা এবাং কিীপ্রবে িড় ববেন ও িাোবেি পবিিাণ বছল ৪৪৬২৮২.০০ টাকা। ২০২১-২২ অর্ ডবছদি বিাট ববেন 

ও িাোবেি পবিিাণ ৬১৯.০৩ বকাটি টাকা এবাং কিীপ্রবে িড় ববেন ও িাোবেি পবিিাণ ৩৩৬৫৪৩.০০ টাকায় এবাং    

২০২২-২৩  অর্ ডবছদি বিাট ববেন ও িাোবেি পবিিাণ ৬৪৯.৯৯ বকাটি টাকা এবাং কিীপ্রবে িড় ববেন ও িাোবেি পবিিাণ 

োঁড়াদব ৩৫৩৩৭১.০০ টাকায় হদব িদি ড প্রাক্কলন কিা হদয়দছ।  

 

প্রবেটি খাদে ব্যদয়ি বক্ষ্দত্র  আবর্ ডক বববধ- ববধান  অনুসিণ কিদে হদব। 
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হরিপুি রিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 

1. ভূরিো 

    অত্র রিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি নািায়ণগঞ্জ কেলায় অিরিত। িাাংলাদদশ রিদ্যুৎ উন্নয়ন কিাদড েি িাদেদেি িদে 

সািরিেভাদি হরিপুি রিদ্যুৎ উৎপাদন কেদন্দ্রি িাদেে অন্তর্ভ েক্ত িদয়দে। তদ্যপরি হরিপুি রিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রদে Strategic 

Business Unit (SBU)  রূদপ রিদিচনা েদি পৃথেভাদি এি িাদেে প্রোরশত হয়। 

 2. িাদেে পর্ োদলাচনা    

 ে. পরিচালন বৃত্তান্ত 

 হরিপুি রিদ্যুৎ উৎপাদন কেদন্দ্রি রিদ্যুৎ উৎপাদদনি িারপত ক্ষিতা ২০২১-২২ সাংদশারিত অথ েিেদি এিাং ২০২২-২৩  

প্রাক্করলত অথ েিেদি 32 কিগা ওয়াে প্রাক্কলন েিা হদয়দে। ২০২০-২১ অথ েিেদি অত্র কেন্দ্র হদত রিদ্যুৎ উৎপাদন হয়রন। কেন্দ্র 

ের্তেে উৎপারদত রিদ্যুদতি পরিিাণ ২০২১-২২ সাংদশারিত  এিাং ২০২১-২২ প্রাক্করলত অথ েিেদি র্থাক্রদি ৭৭.৮৫ রগগা ওয়াে ঘণ্টা 

এিাং ১৪০.১০ রগগা ওয়াে ঘণ্টা হদি িদল প্রাক্কলন েিা হদয়দে। ২০২০-২১ অথ েিেদি অত্র কেন্দ্র েুাপারসটি কপদিন্ট রহদসদি 

িাাংলাদদশ রিদ্যুৎ উন্নয়ন কিাড ে হদত ২৫.৪১ কোটি োো কপদয়দে । ২০২১-২২  সাংদশারিত ও ২০২২-২৩  প্রাক্করলত অথ েিেদি 

েুাপারসটি কপদিন্ট রহদসদি র্থাক্রদি ১৪.৯৩ কোটি এিাং ২৬.২১ োো কিাড ে অত্র কেন্দদে প্রদান েিদি িদল প্রাক্কলন েিা হদয়দে।  

২০২০-২১ অথ েিেদি অত্র কেদন্দ্রি কিাে পরিচালন ব্যয় রেল ১১.৯৭ কোটি োো। ২০২১-২২ এিাং ২০২১-২২  অথ েিেদি কিাে 

পরিচালন ব্যয় ২০২০-২১ অথ েিেদিি তুলনায় বৃরি কপদয় র্থাক্রদি ২২.৭০ কোটি এিাং ২৮.৪৯ কোটি োো হদি িদল প্রাক্কলন েিা 

হদয়দে। ২০২০-২১ অথ েিেদি অত্র কেদন্দি পরিচালন মুনাফাি পরিিাণ রেল ১৩.৪৪ কোটি োো। ২০২১-২২ অথ েিেদি এিাং  

২০২২-২৩ অথ েিেদি অত্র কেদন্দ্রি পরিচালন ব্যয় পিিতী পরিচালন কলােসান  দাঁড়াদি র্থাক্রদি ৭.৭৭ কোটি  এিাং ২.২৭ কোটি 

োো। 

খ. মুনাফা ও তহরিল প্রিাহ 

 অত্র কেদন্দ্র কিাড ে হদত েুাপারসটি কপদিন্ট পাওয়াি পি ২০২১-২২  অথ েিেদি  ৫.৪৭ কোটি  নীে কলােসান এিাং ২০২২-

২৩  অথ েিেদি ০.০৭ কোটি োোি নীে মুনাফা হদি িদল প্রাক্কলন েিা হদয়দে। ২০২০-২১ অথ েিেদি নীে মুনাফাি পরিিাণ রেল 

১৬.৩৫ কোটি োো। ২০২১-২২  অথ েিেদি কেদন্দ্রি ৪.৪৭ কোটি োোি ঋণাত্মে তহরিল সাংিহ এিাং ০.৬৫ কোটি োোি তহরিল 

ব্যিহাদিি পি ৫.১৩ কোটি োোি তহরিল ঘােরত থােদি িদল প্রাক্কলন েিা হদয়দে। অপিরদদে ২০২১-২২ অথ েিেদি কেন্দ্রটিি 

১.০৭৫ কোটি োোি তহরিল সিাগি হদি এিাং এি রিপিীদত ০.৯৮৫ কোটি োোি তহরিল ব্যিহাি হদি। ফদল উক্ত সিদয় 

কেন্দ্রটিি তহরিল উদ্বৃত্ত থােদি ০.০৯ কোটি োো।  

গ. সিোরি কোষাগাদি অিদান  

অত্র কেন্দ্রটি ২০২০-২১ অথ েিেদি সিোরি কোষাগাদি কোন অথ ে েিা প্রদান েদিরন। ২০২১-২২ সাংদশারিত ও ২০২২-২৩  

প্রাক্করলত অথ েিেদিও কেন্দ্র ের্তেে সিোরি কোষাগাদি কোন অথ ে েিা প্রদান হদি না।  

 

 

প্ররতটি খাদত ব্যদয়ি কক্ষদত্র  আরথ েে রিরি- রিিান  অনুসিণ েিদত হদি। 



২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

প্রকৃত 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশাবিত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
বববরণ 

স্থাবিত ক্ষমতা: 

বম.ও. . ১ বববিবর্বব ৬৭৯৪.০০ ৬৪৭৩.০০ ৬৪৪৫.০০ ৫৯৮১.০০ 

বম.ও. . ২ এসববইউ (বিবর্বব) ০.০০ ০.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ 

বম.ও. . ৩ আশুগঞ্জ বব. বকন্দ্র বকা. ১৩৯৪.০০ ১৫৪৪.০০ ১৬৯৪.০০ ১৪৪৪.০০ 

বম.ও. . ৪ ইবেবসবব ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ 

বম.ও. . ৫ এনর্ববলওবিবেবসএল,বববসবিবসএল ও 

ববআইএফবসএল 

৩৮৭৯.০০ ৩২৬২.০০ ৩২৬৬.০০ ২৬৪৫.০০ 

বম.ও. . ৬ আইবিবি ও এসআইবিবি ৯৮০২.০০ ৮৫৩১.০০ ৮৬৬৬.০০ ৮১৪১.০০ 

বম.ও. . ৭ বরন্টাল ৪৮৬.০০ ৭৯৪.০০ ২৯৪.০০ ১০৮৯.০০ 

বম.ও. . ৮ আরবিবসএল ৬৫৪.০০ ৪৯১.০০ ৪৮১.০০ ৩৩১.০০ 

বম.ও. . ৯ আমোবন ২৬৫৬.০০ ১১৬০.০০ ১৯০৮.০০ ১১৬০.০০ 

বম.ও. . ১০ বমাট স্থাবিত ক্ষমতা(১+২+ .. ... ...+৯) ২৬৬২২.০০ ২৩২১২.০০ ২৩৭৪৩.০০ ২১৭৮০.০০ 

উৎিােন: 

বম.ও. . ১১ বববিবর্বব ৬৪৬০.০০ ৬১৩৯.০০ ৬১৫৮.০০ ৫৬৪৭.০০ 

বম.ও. . ১২ এসববইউ(বববিবর্বব) ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ২০.০০ 

বম.ও. . ১৩ আশুগঞ্জ বব.দকন্দ্র বকা. ১৩৮০.০০ ১৫১৪.০০ ১৬৪৯.০০ ১৩৮৪.০০ 

বম.ও. . ১৪ ইবেবসবব ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ ৯৫৭.০০ 

বম.ও. . ১৫ এনর্ববলওবিবেএসএল,বববসবিবসএল ও 

ববআইএফবসএল 

৩৮৭৯.০০ ৩২৬২.০০ ৩২৬৬.০০ ২৬৪৫.০০ 

বম.ও. . ১৬ আইবিবি ও এসআইবিবি ৯৭৯৪.০০ ৮৫২৩.০০ ৮৬৫৮.০০ ৮১৩৩.০০ 

বম.ও. . ১৭ বরন্টাল ১৪৭.০০ ৪৫৭.০০ ২৮৪.০০ ৭৫২.০০ 

বম.ও. . ১৮ আরবিবসএল ৬৫৪.০০ ৪৯১.০০ ৪৮১.০০ ৩৩১.০০ 

বম.ও. . ১৯ আমোবন ২৬৫৬.০০ ১১৬০.০০ ১৯০৮.০০ ১১৬০.০০ 

বম.ও. . ২০ বমাট উৎিােন (১১+১২+ ... .... .... +১৯) ২৫৯২৭.০০ ২২৫০৩.০০ ২৩৩৮১.০০ ২১০২৯.০০ 

বববিবর্বব কতডক উৎিাবেত: 

বগ.ও.ঘ. . ২১ ব াক উৎিােন ১৯২৪৪.০০ ১৮০৯৪.০০ ২৭৮০৬.০০ ১৬০৬১.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ২২ - িাবন হদত ৫১৫.০০ ৬৯১.০০ ৭৬১.৪৮ ৬৫৭.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ২৩ - গ্যাস দ্বারা ১৬১৬৩.০০ ১৪৩৮০.০০ ২৪৫৮৭.০৭ ১৩২৬৭.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ২৪ - তরল েবালাবন দ্বারা ১২৪২.০০ ১৭৮৩.০০ ৮৯৫.০৫ ৭৬৬.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ২৫ - কয়লা দ্বারা ১৩০৮.০০ ১২২৯.০০ ১৫৬২.৬৫ ১৩৬১.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ২৬ বেশন লস ৯৩৪.০০ ৮৬০.০০ ১৩৫৩.৬১ ৮৩০.০০ 

% . ২৭ বেশন লদসর শতাাংশ ৪.৮৫ ৪.৭৫ ৪.৮৭ ৫.১৭ 

বগ.ও.ঘ. . ২৮ নীট উৎিােন- বববিবর্বব (২১-২৬) ১৮৩১০.০০ ১৭২৩৪.০০ ২৬৪৫২.৩৯ ১৫২৩১.০০ 

ববদ্যুৎ ক্রয়: 

বগ.ও.ঘ. . ২৯ এসববইউ (বববিবর্বব) ০.০০ ০.০০ ২.০০ ০.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩০ আশুগঞ্জ বব. বকন্দ্র বকা. ৬৯২১.০০ ৬৮৮৩.০০ ৮২২৬.০০ ৬৫২০.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩১ ইবেবসবব ৪০১৩.০০ ৪৫৯৭.০০ ৪৭৭৩.০০ ৩৪২৪.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩২ এনর্ববলওবিবেবসএল, বববসবিএসএল ও 

ববআইএফবসএল 

১৭৪২২.০০ ১১১১৫.০০ ১২১১৪.০০ ৯৬১৪.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৩ আইবিবি ও এস আই বি বি ২৯০৮২.০০ ৩৩৮৯১.০০ ২২০৮৭.০০ ৩০০৭৫.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৪ বরন্টাল ১১৯৩.০০ ২৫২৩.০০ ২২০৯.০০ ৪৭৪৬.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৫ আরবিবসএল ৮৩১.০০ ১১৭৯.০০ ৬০৫.০০ ৯৩৯.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৬ আমোবন ১৪০১৮.০০ ৭৫৩৪.০০ ৯৪৬৭.০০ ৮১০৩.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৭ বমাট ববদ্যুৎ ক্রয় (২৯+৩০+ ... ... ... +৩৬) ৭৩৪৮০.০০ ৬৭৭২২.০০ ৫৯৪৮৩.০০ ৬৩৪২১.০০ 

 ২৪৯  



২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

প্রকৃত 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশাবিত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
বববরণ 

সঞ্চালন ও ববতরণ: 

% . ৩৮ ক্ষমতার ব্যবহার -বববিবর্বব ০.৪১ ০.৪২ ০.৪০ ০.৪২ 

বগ.ও.ঘ. . ৩৯ ববলকৃত ববদ্যুৎ ৮৭৮২৩.৭২ ৮১২৮৭.০০ ৮২৩৩৬.০১ ৭৫৫০৩.০০ 

বগ.ও.ঘ. . ৪০ সঞ্চালন ও ববতরণ লস ৩৯৬৫.২৮ ৩৬৭০.০০ ৩৬০০.৭৫ ৩১৫১.০০ 

% . ৪১ সঞ্চালন ও ববতরণ লদসর শতাাংশ ৪.৩২ ৪.৩২ ৪.১৯ ৪.০১ 

ব্যয়-বববিবর্বব: 

এম.বসএফটি . ৪২ গ্যাস ব্যবহার (বববিবর্বব) ১২৭৩০২.০০ ১১৮৪০২.০০ ২০৮৬১৩.৯৭ ১০৯৯৮৩.০০ 

এম.বলটার . ৪৩ তরল েবালাবন ব্যবহার (বববিবর্বব) ২৭৬.০০ ৪০৯.০০ ২০৯.০০ ১৭১.০০ 

বম.টন . ৪৪ কয়লার ব্যবহার (বববিবর্বব) ৫২৪.০০ ৫২১.০০ ৬৬৬.৩০ ৪৯২.০০ 

রােস্ব: 

লাখ টাকা . ৪৫ ববক্রয় রােস্ব ৪৬৭৬৮১১.৪৬ ৪৩৪৩২৭৮.০১ ৪৩৭৭৮৫৮.৭৬ ৪০৬০১৪৮.৫৭ 

টাকা . ৪৬ প্রবত বক.ঘ. ববক্রয় রােস্ব(ববলকৃত ইউবনদটর বিবিদত) ৫.৩৩ ৫.৩৪ ৫.৩২ ৫.৩৮ 

ব্যয়-বববিবর্বব (আব ডক মূল্য): 

লাখ টাকা . ৪৭ গ্যাস ব্যবহার ব্যয়-বববিবর্বব ১৬৪০১১.০০ ১৫২৫৪৫.০০ ২৬২৮৬৩.৭০ ১৪৯৩০৪.১০ 

টাকা . ৪৮ প্রবত ১০০০ বসএফটি বত ব্যয় ১২৮.৮৪ ১২৮.৮৪ ১২৬.০০ ১৩৫.৭৫ 

লাখ টাকা . ৪৯ তরল েবালাবন ব্যয়-বববিবর্বব ১৭৮৬৩৭.০০ ২৫২৩৫৪.০০ ৯৪৪৮১.০০ ৭৭৯৪০.২৭ 

টাকা . ৫০ বলটার প্রবত ব্যয় ৬৪.৭২ ৬১.৭০ ৪৫.২১ ৪৫.৫৮ 

লাখ টাকা . ৫১ কয়লা ব্যয়-বববিবর্বব ৬০৮৩৯.০০ ৬০৪৯৫.০০ ১০৬০০৬.৯৯ ৭২২৩৩.০৮ 

টাকা . ৫২ বম. টন প্রবত ব্যয় ১১.৬১ ১১.৬১ ১৫.৯১ ১৪.৬৮ 

লাখ টাকা . ৫৩ বমাট জ্বালাবন ব্যয়-বববিবর্বব (৪৭+৪৯+৫১) ৪০৩৪৮৭.০০ ৪৬৫৩৯৪.০০ ৪৬৩৩৫১.৬৯ ২৯৯৪৭৭.৪৫ 

টাকা . ৫৪ প্রবত বক.ঘ. জ্বালাবন ব্যয় ২.১০ ২.৫৭ ১.৬৭ ১.৮৬ 

 ২৫০  



 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

প্রকৃত 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

একক বাদেট সাংদশাবিত  বাদেট অনুম ালিত বামেট 
বববরণ 

ববদ্যুৎ ক্রয় বাবে ব্যয়: 

লাখ টাকা . ৫৫ এসববইউ (বববিবর্বব) ০.০০ ৮০৮.০০ ১৩২৩.৯৯ ২৪৭৭.৩৪ 

লাখ টাকা . ৫৬ আশুগঞ্জ ববদ্যুৎ  বকন্দ্র বকা. ২৩৪৭৫০.০০ ২২৯৮০০.০০ ২৫৭৭৪৩.৮৯ ২২৭৭৬০.৫৫ 

লাখ টাকা . ৫৭ ইবেবসবব ১১৮০৫৯.০০ ১২৪৯৩০.০০ ১৩৫১০৭.০৬ ১১৭৭২৬.২০ 

লাখ টাকা . ৫৮ এনর্ববলওবিবেবসএল, বববসবিবসএল ও 

ববআইএফবসএল 

১৫৩৮৯৯৯.০০ ১০০৯৫৫০.০০ ৭৬৫০৩৪.৬৩ ৬১২৮১৫.৭৭ 

লাখ টাকা . ৫৯ আইবিবি ও এসআইবিবি ২৯৪৩৮৯৮.০০ ৩৫০৭৮৭৯.০০ ১৭৬৪৭৭১.৯৯ ২৩৩৪৮০৩.৪৬ 

লাখ টাকা . ৬০ বরন্টাল ৪৭৬১২.০০ ১৮৩০২৫.০০ ১৪০৬৮১.৫৪ ৩৩২৮২৩.৮১ 

লাখ টাকা . ৬১ আরবিবসএল ১২৬৯৮০.০০ ১৮৭৪৯৬.০০ ১২০৬৭৮.০১ ১৬৯৮৫৫.৬১ 

লাখ টাকা . ৬২ আমোবন ১০৮৪১৯৫.০০ ৪৬৪১৮২.০০ ৬১৪২২১.৯২ ৪৭১২৯১.৪৪ 

লাখ টাকা . ৬৩ বমাট ববদ্যুৎ ক্রয় বাবে ব্যয় (৫৫+৫৬+ .. .. .. +৬২) ৬০৯৪৪৯৩.০০ ৫৭০৭৬৭০.০০ ৩৭৯৯৫৬৩.০৩ ৪২৬৯৫৫৪.১৮ 

লাখ টাকা . ৬৪ অবচয় ২৬২৬২১.৬১ ২৩৯৪১৮.০০ ২৪৯৭১৬.১৪ ২৩২৪৮৯.১৭ 

লাখ টাকা . ৬৫ বমরামত ও রক্ষণাদবক্ষণ (তফবসল-ক) ১১৬২০০.০০ ১১৬২০০.০০ ১০৬৯০০.০০ ৭২৫১৯.৭০ 

লাখ টাকা . ৬৬ উৎিােন ব্যয় (তফবসল-খ) ৮০৩৮৭.৭৬ ৭১২৪০.৬০ ৭৮৪১১.০০ ৫৯৫১৯.৭৮ 

লাখ টাকা . ৬৭ হুইবলাং  চােড (ববউদবা-অাংশ ) (তফবসল-ক) ৩৩৬৬২.১৪ ৩২৭১৪.৪৪ ৩২০৮১.৫২ ২৪৩৮৯.৪০ 

লাখ টাকা . ৬৮ প্রতুক্ষ িবরচালন ব্যয় (৫৩+৬৩+৬৪+৬৫+৬৬) ৬৯৯০৮৫১.৫১ ৬৬৩২৬৩৭.০৪ ৪৭৩০০২৩.৩৮ ৪৯৫৭৯৪৯.৬৮ 

টাকা . ৬৯ প্রবত বক.ঘ. ব্যয় ৭.৫৪ ৭.৭৩ ৫.৪২ ৬.২৪ 

লাখ টাকা . ৭০ ববক্রয় ও ববতরণ ব্যয় (তফবসল-গ) ৫৮৭৪৯.০০ ৫৮৬২৪.৬৬ ৫৯৭৭৫.০০ ৪৪৮৮৩.১৬ 

টাকা . ৭১ একক প্রবত ব্যয় ০.০৭ ০.০৭ ০.০৭ ০.০৬ 

লাখ টাকা . ৭২ প্রশাসবনক ব্যয় (তফবসল-ঘ) ৫২৪৯১.১৬ ৫০৬৫৯.৭০ ৪৯৯৮৬.০০ ৪০৬৬২.৮০ 

টাকা . ৭৩ একক প্রবত ব্যয় ০.০৬ ০.০৬ ০.০৬ ০.০৫ 

লাখ টাকা . ৭৪ রক্ষণাদবক্ষণ ও উন্নয়ন তহববল ১৩৩৬৬৩.১৪ ১২৩৭১৪.০০ ১২৪৭৮০.০০ ১১৪৪৭২.৭১ 

লাখ টাকা . ৭৫ বমাট িবরচালন ব্যয় (৬৮+৭০+৭২+৭৪) ৭২৩৫৭৫৪.৮১ ৬৮৬৫৬৩৫.৪০ ৪৯৬৪৫৬৪.৩৮ ৫১৫৭৯৬৮.৩৫ 

টাকা . ৭৬ প্রবত বক. ঘ. ব্যয় ৭.৮০ ৮.০০ ৫.৬৯ ৬.৪৯ 

লাখ টাকা . ৭৭ িবরচালন মুনাফা/(দলাকসান) (৪৫-৭৫) -২৫৫৮৯৪৩.৩৫ -২৫২২৩৫৭.৩৯ -৫৮৬৭০৫.৬২ -১০৯৭৮১৯.৭৮ 

টাকা . ৭৮ প্রবত বক. ঘ. মুনাফা/ (দলাকসান) -২.৯১ -৩.১০ -০.৭১ -১.৪৫ 

লাখ টাকা . ৭৯ সরকার প্রদেয় ির্তডবক (আইবিবি ও এসআইবিবি) ২২৭১৫৬৩.০০ ২৪৮৭৬৬৮.০০ ১০৫৩৫২৪.০০ ১১৭৭৭৯১.০০ 

লাখ টাকা . ৮০ িবরচালন মুনাফা/(দলাকসান )(ির্তডবকসহ) -২৮৭৩৮০.৩৫ -৩৪৬৮৯.৩৯ ৪৬৬৮১৮.৩৮ ৭৯৯৭১.২২ 

 ২৫১  



 

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহলিি প্রিাহ 

িাাংিাদেশ লিদ্যুৎ উন্নয়ন বিার্ ড 

২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

িাদেট সাংদশালিত িাদেট িাদেট 
লিিরণ 

প্রলতষ্ঠানসমূহ 

(িাখ টাকায়) 

অনুদ ালেত প্রকৃত 

আলথ ডক  মুনাফা 

১ পলরচািনািব্ধ মুনাফা -২,৫৫৯,০৩৩.৫৫ -২,৫২২,৩৫৭.৩৯ -৫৮৬,৭০৫.৬২ -১,০৯৭,৮২১.৩৫ . 

২ অ-পলরচািন আয় (নীট)  ৭০,৫৪৫.৯৫  ৮৩,৯৩২.২৫  ৬১,৬৮৪.৩৯  ১৩৭,৫৪০.৬৬ . 

৩ শ্রল ক  অাংশীোলরত্ব তহলিদি বেয়  ৭০০.০০  ৭০০.০০  ২,৫০০.০০  ৭০০.০০ . 

৪ সুে ও করপূি ড মুনাফা -২,৪৮৯,১৮৭.৬০ -২,৪৩৯,১২৫.১৪ -৫২৭,৫২১.২৩ -৯৬০,৯৮০.৬৯ . 

৫ ব াট সম্পদের উপর মুনাফা % -১৮.১৮ -১৮.৯৮ -৩.৮৪ -৭.৮৪ . 

৬ সুে  ২৪০,৯৩৯.২৮  ২২৮,০০৭.৬১  ২১০,২১০.০০  ১৮৯,৯৩২.৬৪ . 

৭ করপূি ড মুনাফা/(দিাকসান) -৪৫৮,৫৬৩.৮৮ -১৭৯,৪৬৪.৯৪  ৩১৫,৭৯২.৭৭  ২৬,৮৭৭.৬৭ . 

৮ কর  ৯,৩৬৭.৮১  ৯,৫৫৭.০৭  ০.০০  ১৩,৯৫১.৬৯ . 

৯ নীট মুনাফা/(দিাকসান) -৪৬৭,৯৩১.৬৯ -১৮৯,০২২.০১  ৩১৫,৭৯২.৭৭  ১২,৯২৫.৯৮ . 

১০ সরকালর বকাষাগাদর প্রদেয় অিোন/িভুাাংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ স -মূিিদনর উপর িভুাাংশ হার %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ লনেস্ব অথ ড ব াগান অনুপাত  ০.১১  ০.৬৭  ০.৬৭  ০.৭৬ . 

তহলিদির উৎস 

১৩ করপূি ড মুনাফা/(দিাকসান) -৪৫৮,৫৬৩.৮৮ -১৭৯,৪৬৪.৯৪  ৩১৫,৭৯২.৭৭  ২৬,৮৭৭.৬৭ . 

১৪ অিচয় ও অন্যান্য  ৫২৩,৭০৮.৫৫  ৪৮১,০৩৪.৯১  ৪৭৭,৩৫১.৩৪  ৪২৮,০৬৬.৭৩ . 

১৫ সরাসলর পলরচািন হইদত  নগে প্রবাহ  ৬৫,১৪৪.৬৭  ৩০১,৫৬৯.৯৭  ৭৯৩,১৪৪.১১  ৪৫৪,৯৪৪.৪০ . 

১৬ মূিিন প্রালি  ৮৯,২৩০.২০  ৮৯,২৩০.২০  ১২৫,০০০.০০  ৯৮,২৪৮.৪০ . 

১৭ েীর্ ডদ য়ালে ঋণ প্রালি  ৫৮৬,৯০০.৯৩  ২৭০,৯০৯.৩৪  ৪৬৯,৮৮৯.০০  ২৫৭,৯৩৫.৮১ . 

১৮ পলরচািনার স্থাির সম্পলি লিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ অন্যান্য স্থাির সম্পলি লিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ অন্যান্য  ৪৫৫,৩৭৪.৭৯  ৪৬৪,৪৮৮.৫৮  ১১৪,৮৭৫.০০  ৪৮৮,৪৬৪.৯৭ . 

২১ ব াট তহলিি সাংগ্রহ  ১,১৮৭,২৮২.৭৮  ১,১১৬,৬৪১.০২  ১,৫০২,৯০৮.১১  ১,২৮৫,৩৪৩.৪৬ . 

তহলিদির বরয়্াগ 

২২ আয়কর  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ পূি ডিতী িৎসদরর স ন্বয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ সরকালর বকাষাগাদর প্রদেয় অিোন/িভুাাংশ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ পলরচািনার স্থায়ী সম্পলিদত লিলনদয়াগ  ১৩১,১০০.০০  ১১৮,১০০.০০  ১৬২,১০০.০০  ১০২,০৩৯.৩৪ . 

২৬ অন্যান্য েীর্ ডদ য়ালে সম্পলিদত লিলনদয়াগ  ৮৯৫,৯৩৪.১৩  ৬৪৯,১০৬.৫৪  ৯৪১,৭২৪.০০  ৬০৭,৮৬৯.৪৫ . 

২৭ েীর্ ডদ য়ালে  ঋণ পলরদশাি  ১৮০,৯৩৫.০০  ১৭৮,৬৮৮.০০  ১৭২,৮৪০.০০  ১৮৩,৬৯০.৬৯ . 

২৮ অন্যান্য  ৩৫,৭০০.০০  ৩৫,৭০০.০০  ৩৩,২০০.০০  ৩০,৩০০.০০ . 

২৯ ব াট তহলিি বর্য়াগ  ১,২৪৩,৬৬৯.১৩  ৯৮১,৫৯৪.৫৪  ১,৩০৯,৮৬৪.০০  ৯২৩,৮৯৯.৪৮ . 

৩০ নীট তহলিি বৃলি/(র্াটলত) -৫৬,৩৮৬.৩৫  ১৩৫,০৪৬.৪৮  ১৯৩,০৪৪.১১  ৩৬১,৪৪৩.৯৮ . 

 ২৫২  



 

প্রতিষ্ঠানসমূহ 

২০২৩ ২০২২ ২০২১ 

তিিরণ        িাজেট           

৩০ জুন 
৩০ জুন 

     সংজ াতিি       

৩০ জুন 

২০২৩ 

িাংলাজে  তিদ্যুৎ উন্নয়ন বিার্ ড 

প্রাক্কতলি তিতিপত্র  জুন  

 ২৫৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

প্রকৃি 

মূলিন ও োয় 

১ মূলিন ২৫৬৪৮১২.১২ ২৪৭৫৫৮১.৯২ ২৩৮৬৩৫১.৭২ . 

২ সংরতিি িহতিল -১৪৮৩৭৪২.২৭ -১০১৫৮১০.৫৮ -৮২৬৭৮৮.৫৭ . 

৩ ইক্যুইটি ১০৮১০৬৯.৮৫ ১৪৫৯৭৭১.৩৪ ১৫৫৯৫৬৩.১৫ . 

৪ েীর্ ডজেয়াতে োয় ৮২০৯৩১২.৯৮ ৭৩৪৭৯৭২.২৬ ৬৭৯১২৬২.৩৪ . 

৫ চলতি োয় ৪৪০৫১৪৯.৬৮ ৪০৪৬২২৮.৮৭ ৩৯০৬২৪৪.০২ . 

৬ বোট োয় ১২৬১৪৪৬২.৬৬ ১১৩৯৪২০১.১৩ ১০৬৯৭৫০৬.৩৬ . 

৭ বোট িহতিল ১৩৬৯৫৫৩২.৫১ ১২৮৫৩৯৭২.৪৭ ১২২৫৭০৬৯.৫১ . 

মূলিন কাঠাজো ও তলক্যইতর্টি অনুপাি 

৮ ঋণ মূলিন অনুপাি ৯২ : ৮ ৮৯ : ১১ ৮৭ : ১৩ . 

৯ চলতি অনুপাি ০.৭৬ : ১ ০.৭৫ : ১ ০.৭০ : ১ . 

১০ িিতরি সম্পে অনুপাি ০.৬৫ : ১ ০.৬৪ : ১ ০.৬১ : ১ . 

সম্পতওসমূহ 

১১ কার্ ড পতরচালনার িাির সম্পতি ৯৭৮৯৮১৯.৮৫ ৯৬৫৮৭১৯.৮৫ ৯৫৪০৬১৯.৮৫ . 

১২ িাে: পুতিি অিচয় ৪১২৯২৮৬.৮৪ ৩৬০৫৫৭৮.২৯ ৩১২৪৫৪৩.৩৮ . 

১৩ নীট পতরচালন িায়ী সম্পতি ৫৬৬০৫৩৩.০১ ৬০৫৩১৪১.৫৬ ৬৪১৬০৭৬.৪৭ . 

১৪ অন্যান্য েীর্ ডজেয়াতে সম্পতি ৪৭০৭১২০.৪০ ৩৭৭৫৪৮৬.২৭ ৩০৯০৬৭৯.৭৩ . 

১৫ চলতি সম্পে েজুে ৪৬১০৮৩.৫৫ ৪১৯১৬৬.৮৬ ৩৮১০৬০.৭৮ . 

১৬ -বেনাোর ১৩৬৪৮৪৩.৭৮ ১২৪০৭৬৭.০৭ ১১২৭৯৭০.০৬ . 

১৭ -অন্যান্য ১৫০১৯৫১.৭৯ ১৩৬৫৪১০.৭২ ১২৪১২৮২.৪৭ . 

১৮ -বোট চলতি সম্পে ৩৩২৭৮৭৯.১০ ৩০২৫৩৪৪.৬৪ ২৭৫০৩১৩.৩১ . 

১৯ -বোট সম্পে ১৩৬৯৫৫৩২.৫১ ১২৮৫৩৯৭২.৪৭ ১২২৫৭০৬৯.৫১ . 

উৎপােন ীলিার অনুপাি 

২০ বোট সম্পজের উৎপােন ীলিা ০.৩৪ ০.৩৪ ০.৩৩ . 

২১ চলতি মূলিজনর উৎপােন ীলিা -৪.৩৪ -৪.২৫ -৩.৫১ . 

২২ েজুে োজলর উৎপােন ীলিা ৯৫.৩৩ ৯১.৩৫ ১১১.০৯ . 

২৩ নীট কার্ ডকরী মূলিন -১০৭৭২৭০.৫৮ -১০২০৮৮৪.২৩ -১১৫৫৯৩০.৭১ . 

২৪ কার্ ডকরী মূলিজনর পতরিিডন -৫৬৩৮৬.৩৫ ১৩৫০৪৬.৪৮ ০ . 
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২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
বিিরণ 

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিার্ ড 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ২৫৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

প্রবতষ্ঠানসমূহ 

নগোজনর উৎস 

১ প্রারবিক নগে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২ ব্াংক বিবত  ৪১৯,৮৫০.৮০  ৩৯২,৪৯০.৬৮  ৪৩১,২৮৯.২৩  ৬৫০,০৩৯.০৪ . 

৩ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ ব াট প্রারবিক নগোন (লাইন ১+২+৩)  ৪১৯,৮৫০.৮০  ৩৯২,৪৯০.৬৮  ৪৩১,২৮৯.২৩  ৬৫০,০৩৯.০৪ . 

৫ কর ও সুেপূি ড নীট মুনাফা/(জলাকসান) -২১৭,৫৩৪.৯৫  ৫১,৯১৯.৬৭  ৫২৫,৮৭২.৮৩  ২১৬,৮১১.৮৭ . 

ব াগ : নগোজনর  রূপান্তজরর খাতসমূহ 

৬ অিচয়  ২৭০,৭১৪.৬১  ২৪৬,৫২৪.০০  ২৫৫,৭১৬.০০  ২৩৮,৬৫২.৯৪ . 

৭ এ্ুাজ ারটাইজে ন ও অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৮ সম্পে বিক্রজয় বলাকসান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯  জুে হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১০ বেনাোর হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ অন্যান্য চলবত সম্পে হ্রাস  ৮,৮৯৭.১৬  ৮,৮৯৭.১৬  ৮,১৯৩.০০  ১২,২৭৬.১২ . 

১২ পাওনাোর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১৫৯,৭৪৯.০৭ . 

১৩ ঋজণর সুে বৃবি  ২২৯,৮৫৮.৩৬  ২১৭,৪৫৪.৩৬  ১২৯,৪৮০.৩৬  ১৩৪,২৬৪.৪৪ . 

১৪ আয়কর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৫ অন্যান্য চলবত োয় বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০৩,৫৬১.০৪ . 

১৬ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ ব াট (লাইন ৪+....+১৬)  ৭১১,৭৮৫.৯৮  ৯১৭,২৮৫.৮৭  ১,৩৫০,৫৫১.৪২  ১,৬১৫,৩৫৪.৫২ . 

িাে : নগোজনর রূপান্তজরর খাতসমূহ 

১৮ সম্পে বিক্রজয় মুনাফা  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ বেনাোর বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ৪৬৬,০১৭.৩৯ . 

২০  জুে বৃবি  ১৫,০০০.০০  ১১,৫০০.০০  ০.০০  ২৬০.৩০ . 

২১ অন্যান্য চলবত সম্পে বৃবি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২২ পাওনাোর হ্রাস  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ অন্যান্য চলবত োয় হ্রাস  ১৮০,৯৩৫.০০  ১৭৮,৬৮৮.০০  ১৭২,৮৪০.০০  ০.০০ . 

২৪ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ ব াট লাইন (১৮+....+২৪)  ১৯৫,৯৩৫.০০  ১৯০,১৮৮.০০  ১৭২,৮৪০.০০  ৪৬৬,২৭৭.৬৯ . 

২৬ প্রতুক্ষ পবরচালনা হজত নগে প্রিাহ (১৭-২৫)  ৫১৫,৮৫০.৯৮  ৭২৭,০৯৭.৮৭  ১,১৭৭,৭১১.৪২  ১,১৪৯,০৭৬.৮৩ . 

২৭ মূলিন/ অনুোন প্রাবি  ৯১,৭০০.০০  ৮৫,৭৬০.০০  ২৫২,২৮০.১৮  ৮৪,৮১০.০০ . 

২৮ েীর্ ডজ য়াবে ঋণ প্রাবি  ১,০৫৭,৮৯১.৭৬  ৭৪৭,০৫১.৯৬  ৪৭০,৪২৩.০০  ৮৪৮,৯১০.৯০ . 

২৯ পবরচালনা িায়ী সম্পে বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩০ অন্যান্য সম্পে বিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩১ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৩২ ব াট নগে তহবিল সংগ্রহ (লাইন ২৬+....+৩১)  ১,৬৬৫,৪৪২.৭৪  ১,৫৫৯,৯০৯.৮৩  ১,৯০০,৪১৪.৬০  ২,০৮২,৭৯৭.৭৩ . 
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২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 
বিিরণ 

িাজেট  িাজেট সংজ াবিত  িাজেট 

২০২২-২৩ 

িাংলাজে  বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিার্ ড 

প্রাক্কলিত নগদান প্রবাহ 

 ২৫৪.০০ 

(লাখ  টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

প্রবতষ্ঠানসমূহ 

নগে তহবিজলর প্রজয়াগ 

৩৩ েীর্ ডজ য়াবে ঋণ পবরজ াি  ১৮০,৯৩৫.০০  ১৭৮,৬৮৮.০০  ০.০০  ৪০৪,৯০১.১৪ . 

৩৪ িাির সম্পজে বিবনজয়াগ  ১৩৩,৭০০.০০  ১২৩,৮০০.০০  ২০০,১০০.০০  ১০২,০৪০.৮০ . 

৩৫ অন্যান্য সম্পজে বিবনজয়াগ  ৭৭০,৯৩৪.৬৮  ৬০০,০০৬.৬৫  ৬৮০,৭০৫.০০  ৫১,৬৫৪.১১ . 

৩৬ সুে পবরজ াি  ২৪০,৯৩৯.২৮  ২২৮,০০৭.৬১  ২১০,২১০.১৯  ১৮৯,৯৩২.৬৪ . 

৩৭ আয়কর প্রোন  ৯,৩৬৭.৮১  ৯,৫৫৭.০৭  ০.০০  ১৩,৯৫১.৬৯ . 

৩৮ সরকাবর বকাষাগাজর প্রজেয় অিোন/লভুাং   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০০,০০০.০০ . 

৩৯ পূি ডিতী িছজরর স ন্বয় (+/-)  ০.০০  ০.০০  ০.০০ -২৯৪,৩২৬.৫৩ . 

৪০ অন্যান্য (িণ ডনা করুন)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ১,০২৫,১৫৩.১৯ . 

৪১ ব াট নগোজনর প্রজয়াগ (৩৩+.....+৪০)  ১,৩৩৫,৮৭৬.৭৭  ১,১৪০,০৫৯.৩৩  ১,০৯১,০১৫.১৯  ১,৬৯৩,৩০৭.০৪ . 

৪২ স াপনী নগে  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৩ ব্াংক বিবত  ৩২৯,৫৬৫.৯৭  ৪১৯,৮৫০.৮০  ৮০৯,৩৯৯.৪১  ৩৯২,৪৯০.৬৮ . 

৪৪ ব্াংক (ওভারড্রাফট)  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪৫ ব াট স াপনী নগে (লইন ৪২+৪৩+৪৪)  ৩২৯,৫৬৫.৯৭  ৪১৯,৮৫০.৮০  ৮০৯,৩৯৯.৪১  ৩৯২,৪৯০.৬৮ . 

৪৬ ব াট (৪১+৪৫)  ১,৬৬৫,৪৪২.৭৪  ১,৫৫৯,৯১০.১৩  ১,৯০০,৪১৪.৬০  ২,০৮৫,৭৯৭.৭২ . 

৪৭ নগোজনর নীট  বৃবি/ হ্রাস (লাইন ৪৫-৪) -৯০,২৮৪.৮৩  ২৭,৩৬০.১২  ৩৭৮,১১০.১৮ -২৫৭,৫৪৮.৩৬ . 

 ২৫৫  



 

বাজেট 
বববরণ 

বাাংলাজেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

সরকারর ককাষাগারর কেয়  ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সাংজশাবিত  বাজেট বাজেট 

(লাখ টাকায়) 

অনুজ াবেত প্রকৃত 

আ োবন শুল্ক ১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবনর উপর ববক্রয় কর ২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ োবনর অনু বত বি ৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রজয়র উপর আবগাবর শুল্ক/ভ্ুাট ৪  ৪৬,৮০৬.৬৬  ৪৩,৭৫২.৩১  ৪৩,৩২২.৭৭  ৪৩,৭৪৮.২৩ . 

ববক্রয় কর ৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর ঋজণর সুে ৬  ১৫৭,৫০০.৩৬  ১৪৫,৮৪২.০৪  ১৫৬,৪৮০.৩৬  ১৪৬,০৯৬.৭৮ . 

আয়কর ৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরকাবর বকাষাগাজর প্রজেয় অবোন/লভ্ুাাংশ ৮  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

রপ্তাবন কর ৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সড়ক বন ডাণ কর ১০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

লাইজসন্স বি ১১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

উনণয়ন বি ১২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

অন্যান্য ১৩  ১,৭০০.০০  ১,২৫০.০০  ১,৫০০.০০  ১,৭০০.০০ . 

ব াট ১৪  ২০৬,০০৭.০২  ১৯০,৮৪৪.৩৫  ২০১,৩০৩.১৩  ১৯১,৫৪৫.০১ . 

 ২৫৬  



 

সংশ োধিত বোশেট 

কর্মীর সংখ্যো 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অনুম োদিত  

পি 
বততর্মোন  

সংখ্যো 

কর্মীর শ্রেধি 

 
বোশেট 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

অনুম োদিত 

পি 

বততর্মোন  

সংখ্যো 

প্রতযোধ ত  

সংখ্যো 

বততর্মোন  

সংখ্যো 

অনুম োদিত 

পি 

বোশেট 

মূল 

 শ্রবতন 

কর্মী প্রধত 

 গড় (টোকো)  

শ্রর্মোট শ্রবতন 

ও 

১২ ১৩ 

বোংলোশে  ধবদ্যযৎ উন্নয়ন শ্রবোর্ ত 

২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

কর্মীর ধববরি 

প্রধতষ্ঠোনসমূহ 

 257.00 

ভোতোধে 

ভোতোধে 

প্রকৃত 

১ 
 ৭৪৭,০৩৭  কর্ম তচোরী (শের্ ১-৫)  ৫৪১  ৫১৫  ৫৪১  ৫৪১  ৫১৫  ৫৪১  ৫৪১  ৫১৪  ২,৮৮১.৫৬  ১,১৫৯.৯১  ৪,০৪১.৪৭ . 

২ 
 ৪৪৩,১২২  কর্ম তচোরী (শের্ ৬-৯)  ১,২৭৪  ৯৯৬  ১,২৭৪  ১,২৭৪  ৯৯৬  ১,২৭৪  ১,২৭৪  ১,০৩৫  ৪,০৮৬.১১  ১,৫৫৯.২৬  ৫,৬৪৫.৩৭ . 

৩ 
 ১,৭৪৪,০৬৮  কর্ম তচোরী (শের্ ১০)  ১,০৮৭  ৮৭৪  ১,০৮৭  ১,০৮৭  ৮৭৪  ১,০৮৭  ১,০৮৭  ৮৬৪  ১২,৮২৮.৬৮  ৬,১২৯.৩৪  ১৮,৯৫৮.০২ . 

৪ 
 ৯৮৭,০৭৩  উপ-শ্রর্মোট (১+২+৩)  ২,৯০২  ২,৩৮৫  ২,৯০২  ২,৯০২  ২,৩৮৫  ২,৯০২  ২,৯০২  ২,৪১৩  ১৯,৭৯৬.৩৫  ৮,৮৪৮.৫১  ২৮,৬৪৪.৮৬ . 

৫ 
 ২০৭,২৪৪  কর্ম তচোরী(শের্ ১১-২০)  ১৫,৪৯২  ৯,৯১৭  ১৫,৪৯২  ১৫,৪৯২  ৯,৯১৭  ১৫,৪৯২  ১৫,৪৯২  ৯,৯৪২  ১৮,৫১৯.৪৪  ১৩,৫৮৬.৮

৬ 
 ৩২,১০৬.৩০ . 

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

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

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

৯ 
 ০  অধনয়ধর্মত েধর্মক  ০  ২৭১  ০  ০  ২৭১  ০  ০  ২৫৫  ৪,২৪৭.৮৫  ০.০০  ৪,২৪৭.৮৫ . 

১০ 
 ২০৭,২৪৪  উপ-শ্রর্মোট (৫+...+৮)  ১৫,৪৯২  ৯,৯১৭  ১৫,৪৯২  ১৫,৪৯২  ৯,৯১৭  ১৫,৪৯২  ১৫,৪৯২  ৯,৯৪২  ১৮,৫১৯.৪৪  ১৩,৫৮৬.৮

৬ 
 ৩২,১০৬.৩০ . 

১১ 
 ৩৫৩,৩৭১  শ্রর্মোট (৪+৯+১০)  ১৮,৩৯৪  ১২,৫৭৩  ১৮,৩৯৪  ১৮,৩৯৪  ১২,৫৭৩  ১৮,৩৯৪  ১৮,৩৯৪  ১২,৬১০  ৪২,৫৬৩.৬৪  ২২,৪৩৫.৩৭  ৬৪,৯৯৯.০১ . 

 ২৫৭  



 

বাজেট সংজ াধিত বাজেট 

ববতন ও  (লাখ টাকায়) 

১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ 

মূল  

ববতন  

ব াট  ববতন ও  ক ী  

প্রধত গড় 

(টাকা) 

মূল 

 ববতন 

ব াট ববতন 

ও   
ক ী  

প্রধত গড় 

(টাকা) 

মূল 

 ববতন 

ব াট ববতন ও  

বাংলাজে  ধবদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

ক ীর ধববরণ 

প্রধতষ্ঠানসমূহ 

 258.00 

ক ী প্রধত 

 গড় (টাকা)  ভাতাধে 
ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

ভাতাধে 

অনুজ াধেত প্রকৃত 

 ২,৭৪৪.৩৪  ১,১০৪.৬৭  ৩,৮৪৯.০১  ৩,০০৫.৬৪  ১,২১৪.৩৩  ৪,২১৯.৯৭  ৭১১৪৬২   ৭৮২৯২৬   ৬৮০৭৬১   ২,৪৯৪.৮৬  ১,০০৪.২৫  ৩,৪৯৯.১১ 

 ৩,৮৯১.৫৩  ১,৪৮৫.০১  ৫,৩৭৬.৫৪  ৪,২৬২.০৬  ১,৬৩২.৪২  ৫,৮৯৪.৪৮  ৪২২০২০   ৪৬৪১৩২   ৪৭২২৪৮   ৩,৫৩৭.৭৬  ১,৩৫০.০১  ৪,৮৮৭.৭৭ 

 ১২,২১৭.৭৯  ৫,৮৩৭.৪৭  ১৮,০৫৫.২৬  ১৩,৩৮১.০৯  ৬,৪১৬.৯২  ১৯,৭৯৮.০১  ১৬৬১০১৭   ১৮২৯৭৬১   ১৮৯৯৭৫৩   ১১,১০৭.০৮  ৫,৩০৬.৭৯  ১৬,৪১৩.৮৭ 

 ১৮,৮৫৩.৬৬  ৮,৪২৭.১৫  ২৭,২৮০.৮১  ২০,৬৪৮.৭৯  ৯,২৬৩.৬৭  ২৯,৯১২.৪৬  ৯৪০০৬৯   ১০৩৪৬৭৫   ১০২৭৭৯৭   ১৭,১৩৯.৭০  ৭,৬৬১.০৫  ২৪,৮০০.৭৫ 

 ১৭,৬৩৭.৫৬  ১২,৯৩৯.৮৬  ৩০,৫৭৭.৪২  ১৯,৩১৬.৯০  ১৪,২২৪.৩৩  ৩৩,৫৪১.২৩  ১৯৭৩৭৬   ২১১৪৮৩   ২৭৯৫৯৮   ১৬,০৩৪.১৪  ১১,৭৬৩.৫১  ২৭,৭৯৭.৬৫ 

 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 

 ৪,০৪৫.৫৭  ০.০০  ৪,০৪৫.৫৭  ৪,৪৩০.৭৭  ০.০০  ৪,৪৩০.৭৭  ০   ০   ১৪৪২২৭১   ৩,৬৭৭.৭৯  ০.০০  ৩,৬৭৭.৭৯ 

 ১৭,৬৩৭.৫৬  ১২,৯৩৯.৮৬  ৩০,৫৭৭.৪২  ১৯,৩১৬.৯০  ১৪,২২৪.৩৩  ৩৩,৫৪১.২৩  ১৯৭৩৭৬   ২১১৪৮৩   ২৭৯৫৯৮   ১৬,০৩৪.১৪  ১১,৭৬৩.৫১  ২৭,৭৯৭.৬৫ 

 ৪০,৫৩৬.৭৯  ২১,৩৬৭.০১  ৬১,৯০৩.৮০  ৪৪,৩৯৬.৪৬  ২৩,৪৮৮.০০  ৬৭,৮৮৪.৪৬  ৩৩৬৫৪৩   ৩৬২০৩১   ৪৪৬২৮২   ৩৬,৮৫১.৬৩  ১৯,৪২৪.৫৬  ৫৬,২৭৬.১৯ 

 ২৫৮  



তফসিল-‘ক’

(লাখ টাকায়)

ক্রসিক সিিরণ ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. পসরচালন,মিরািত ও রক্ষণাবিক্ষণ ৩২৫৮১১০ ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮০০০.০০ ৭৫১২.০০

২. মিিা শ্রি (স্থানীয় মুদ্রায়) ৩২৫৭১০১ ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ২০০০.০০ ৮৩৩.০০

৩. মিিা শ্রি (বিবেসিক মুদ্রায়) ১২৫০০.০০ ১৩০০০.০০ ৮০০০.০০ ৩১১১.০০

৪. আিোসনকৃত যন্ত্রপাসত ও খুচরা যন্ত্রাাংি ৫৩০০০.০০ ৫৩০০০.০০ ৫০০০০.০০ ৩৯৫০৪.০০

৫. মটারি ক্রয় ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৮৫০০.০০ ৫৫৬৬.০০

৬. আিোসনকৃত িাবলর উপর কাটি সিউটি/ভ্যাট ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ১০০৪৫.০০

৭. পূতত মিরািত ৪৫০০.০০ ৪২০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৮১৬.০০

৮. যানিাহন মিরািত/সিএনসিবত রূপান্তর ৩২৫৮১০১ ২৩০০.০০ ২২০০.০০ ২১০০.০০ ১৯০৬.০০

৯. আিিািপত্র ও িািিরঞ্জাি মিরািত ৩২৫৮১০২ ৪০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২২৭.০০

১১. উপ-মিাট (১+------+১০) ১১৬২০০.০০ ১১৬২০০.০০ ১০৬৯০০.০০ ৭২৫২০.০০

১২. সিদ্যযৎ খাত উন্নয়ন তহসিল ১৩৩৬৬৩.১৪ ১২৩৭১৪.০০ ১২৪৭৮০.০০ ১১৪৪৭২.৭১

১৩. িি তবিাট   (১১+১২) ২৪৯৮৬৩.১৪ ২৩৯৯১৪.০০ ২৩১৬৮০.০০ ১৮৬৯৯২.৭১

১৪. সিদ্যযৎ িঞ্চালন হুসয়সলাং চািত ৩৩৬৬২.১৪ ৩২৭১৪.৪৪ ৩২০৮১.৫২ ২৪৩৮৯.৪০

িাাংলাবেি সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি ত

মিরািত ও রক্ষণাবিক্ষণ খাবতর সহিাি মিাট
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তফসিল 'খ'

(লাখ টাকায় )

ক্রসিক সিিরণ
ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. কি তচারীবের মিতন ১৯০৫৫.৪২ ১৮১৪৮.০২ ১৮৪০৪.৬৫ ১৬৪৯৮.২০

২. কি তচারীবের ভ্াতাসে ১১২১৭.৬৮ ১০৬৮৩.৫১ ১১২৮৮.৬৩ ৯৫০১.০১

৩. অসিকাল ভ্াতা ৩১১১৩২৭ ৮৪০০.০০ ৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ৭৬২৩.২৭

৪. সচসকৎিা ব্যয় ৩২৫৭৩০২ ২০০.০০ ২০০.০০ ২০০.০০ ১৩৮.৭৩

৫. ভ্রিণ ব্যয় ৩২৪৪১০১ ১৪০০.০০ ৯০০.০০ ১৪০০.০০ ৩০৩.০৫

৬. ছুটি সিক্রয় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৪৯৩.১০

৭. উৎিি ভ্াতা ৩১১১৩২৫ ৩৪৯৩.৪৯ ৪৮৩৯.৪৭ ৩৬৮০.৯৩ ২৪৬৭.৭৭

৮. ভ্াড়া, কর ও অসভ্কর ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৫০০.০০ ৪৯১.৫৯

৯. মপবরাল, িসিল, সিএনসি ইতযাসে ৩২৪৩১০১ ৭০০.০০ ৮৩১.১০ ৭০০.০০ ৬৬৪.৮৮

১০. মুদ্রণ ও মটিনাসর ২৩০.০০ ২১০.০০ ২২০.০০ ১৫৫.৪২

১১. িাক, তার ও মটসলবফান /ইন্টারবনট ৩২১১১১৭ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৫.০০ ৭৪.০২

১২. মপনিন ফান্ড ২৫০০০.০০ ১৭০০০.০০ ২৫০০০.০০ ১৫১৮৫.৪৯

১৩. সিদ্যযৎ খরচ(স্থাপনা) ৩২১১১১৩ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ২৩০০.০০ ১৮৫০.২১

১৪. *িম্মানী( পুরস্কার/সতরষ্কার সস্কি)/মকসপআই ৩২১১১০১ ৩১৭৫.৯০ ৩০২৪.৬৭ ১৩২৭.৯০ ১২৮৭.০৪

১৫.  িম্মানী অন্যান্য ৭৫০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৪২২.৬৬

১৬. ব্যাাংক চািত ৩২২১১০৮ ১০০.০০ ১০০.০০ ৫০০.০০ ৪৭.৭১

১৭. ম াষ্ঠী সিিা (সিসিয়াি) ০.০০ ০.০০ ১৩০.০০ ০.০০

১৮. িসিক্ষণ ৩২৩১৩০১ ১০০.০০ ১০০.০০ ১২০.০০ ৩.১৯

১৯. গুোি রক্ষণাবিক্ষণ ৩২৫৮১০৮ ০.০০ ০.০০ ৬.০০ ০.০০

২০. পসরিহন ও  াসড় খরচ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ২২০.০০ ২১৫.৯৯

২১. োিী ও ক্ষসতপূরণ ৩২১১১০৩ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০

২২. অনুোন ও চাঁো ৩৬৩১১০৩ ৬০.০০ ৬০.০০ ৪০.০০ ৩৩.৪৭

২৩. মিালাই খরচ ৩২১১১০২ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৯০

২৪. কল্যাণ ও সচত্তসিবনােন ১০০.০০ ১২০.০০ ৯০.০০ ২৭.৯৪

২৫. িািারণ সিিা ( াসড়) ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২৭.৩৮

২৬. মপািাক পসরচ্ছে ৩১১১৩১৫ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৩০০.০০ ১২৮.৬৪

২৭. িচার ও সিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫ ২৮০.০০ ২৮০.০০ ৩০০.০০ ২৫৩.৪৩

২৮. আইন খরচ ৩২১১১১০ ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৮.৬২

২৯. পুস্তক ও িািসয়কী ৩২১১১২৭ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১২.৬৩

৩০. যাতায়াত খরচ ৩২১১১৩০ ২০.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১০.২৭

৩১. কি তকততা/কি তচারীবের সিদ্যযৎ মরয়াত ১৭১০.২৭ ১৬২৮.৮৩ ১৭০০.০০ ১৫৫১.২৬

৩২. আপ্যায়ন ৩২১১১০৬ ১০.০০ ১০.০০ ৮.০০ ৫.৪৯

৩৩. েপ্তর রক্ষণাবিক্ষণ ৪০.০০ ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.৪৪

৩৪. কল্যাণ তহসিবল িসতপূরণ ৩৭২১১০২ ০.০০ ০.০০ ৪৫০.০০

৩৫. িসিক্ষণ (বিবেসিক) ৩২৩১১০১ ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ০.০০

িি তবিাট ৮০৩৮৭.৭৬ ৭১২৪০.৬০ ৭৮৪১১.১১ ৫৯৫১৯.৮০

* অর্ ত সিভ্াব র পূি তানুবিােন  ব্যতীত িম্মানী ( পুরস্কার ও সতরস্কার সস্কি) খাবত িরাদ্দকৃত অর্ ত ব্যয় করা যাবি না। 

উৎপােন ব্যয়-িাংস্থাপন

িাাংলাবেি সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি ত
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তফসিল-‘ ’

(লাখ টাকায় )

ক্রসিক সিিরণ ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. কি তচারীবের মিতন ১৩৯৮১.২৯ ১৩৩১৫.৫১ ১৪৯৯১.৮০ ১২১০৫.০১

২. কি তচারীবের ভ্াতাসে ৬৭৩০.৬১ ৬৪১০.১০ ৬৬৪৬.৯৭ ৫৫২৪.২৭

৩. অসিকাল ব্যয়  ৩১১১৩২৭ ৬২০০.০০ ৬০০০.০০ ৭০০০.০০ ৫৩৯৮.৫৮

৪. সচসকৎিা ব্যয় ৩২৫৭৩০২ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৫৭.৯৪

৫. ভ্রিণ ব্যয় ৩২৪৪১০১ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ৭০৭.৬০

৬. ছুটি সিক্রয় ৪৫০.০০ ৪৫০.০০ ৪০০.০০ ৩৩৩.৩৫

৭. উৎিি ভ্াতা ৩১১১৩২৫ ২৫৬৩.২৪ ৩৫৫০.৮০ ২৭৪৮.৫০ ১৮১০.৭৬

৮. ভ্াড়া, খািনা ও কর ৫২০.০০ ৫২০.০০ ৫২০.০০ ২০২.৬০

৯. মপরল, িসিল, সিএনসি ইতযাসে ৩২৪৩১০১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৩০০.০০ ১১৭৮.৩৫

১০. মুদ্রণ ও মটিনাসর ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৬০০.০৮

১১. িাক, তার ও মটসলবফান ৩২১১১১৭ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ৫০০.০০ ১৪৯.২৮

১২. মপনিন ফান্ড ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১০১৯৭.৬৩

১৩. সিদ্যযৎ খরচ (স্থাপনা) ৩২১১১১৩ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১০২৩.৬৮

১৪. কু-ঋণ (িসভ্িন) ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৫. *িম্মানী( পুরস্কার/সতরষ্কার সস্কি)/মকসপআই ৩২১১১০১ ২৩৩০.২১ ২২১৯.২৫ ১২১৩.৫৩ ১১৭৬.৩৮

১৬. িম্মানী অন্যান্য ৮০.০০ ৮০.০০ ৯০.০০ ৭৮.৮৭

১৭. ব্যাাংক চািত ৩২২১১০৮ ৮০০.০০ ৮০০.০০ ১০০০.০০ ৬৩৯.৪৮

১৮. ম াষ্ঠী সিিা ০.০০ ০.০০ ১২০.০০ ০.০০

১৯. কল্যাণ তহসিল িসতপূরণ  ৩৭২১১০২ ০.০০ ০.০০ ২০০.০০ ০.০০

২০. িসিক্ষণ ৩২৩১৩০১ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ০.০০

২১. আপ্যায়ন ৩২১১১০৬ ৫.০০ ৫.০০ ০.০০ ০.০৮

২২. গুোি/েপ্তর রক্ষণাবিক্ষণ ৩২৫৮১০৮ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ২.৫৬

২৩. পসরিহণ ও  াসড়  খরচ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ১০৪৪.৩০

২৪. কসিউটারাইবিিন (অফ কিঃ অপাঃ) ১৫০০.০০ ১৬৩৫.০০ ১০০০.০০ ১১২৮.৬২

২৫. অনুোন ও চাঁো ৩৬৩১১০৩ ৫০.০০ ৫০.০০ ৫০.০০ ১৪.৮৮

২৬. মিালাই খরচ ৩২১১১০২ ৬.০০ ৬.০০ ৬.০০ ২.২৫

২৭. কল্যাণ ও সচত্তসিবনােন ৫০.০০ ৫০.০০ ২৫.০০ ২৩.৯৫

২৮. িািারণ সিিা  ( াসড়) ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ০.০০

২৯. মপািাক পসরচ্ছে ৩১১১৩১৫ ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ৭১.৬১

৩০. িচার ও সিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫ ৩০০.০০ ৩৫০.০০ ৩০০.০০ ২৪৮.৬৪

৩১. আইন খরচ ৩২১১১১০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৪৭.১৮

৩২. পুস্তক ও িািসয়কী ৩২১১১২৭ ৮.০০ ৮.০০ ৮.০০ ৩.৯৯

৩৩. যাতায়াত খরচ ৩২১১১৩০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৭০.০০ ৪৯.৪০

৩৪. কি তচারীবের সিদ্যযৎ মরয়াত ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ১০০৫.৯৩

৩৫. অসিট সফ ৩২২১১০১ ০.০০ ০.০০ ৩০০.০০ ০.০০

৩৬. যুদ্ধাহত ও িহীে মুসিবযাদ্ধা পসরিাবরর সিদ্যযৎ মরয়াত     ৭০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৫৫.৯০

িি তবিাট ৫৮৭৪৯.৩৫ ৫৮৬২৪.৬৬ ৫৯৭৮৪.৮০ ৪৪৮৮৩.১৫

* অর্ ত সিভ্াব র পূি তানুবিােন  ব্যতীত িম্মানী ( পুরস্কার ও সতরস্কার সস্কি) খাবত িরাদ্দকৃত অর্ ত ব্যয় করা যাবি না। 

সিক্রয় ও সিতরণ খরচ-িাংস্থাপন

িাাংলাবেি সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি ত
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তফসিল-‘ঘ’

(লাখ টাকায় )

ক্রসিক সিিরণ ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. কি তচারীবের মিতন ৯৫২৬.৯২ ৯০৭৩.২৬ ১১০০০.০০ ৮২৪৮.৪২

২. কি তচারীবের ভ্াতাসে ৪৪৮৭.০৭ ৪২৭৩.৪০ ৫৭৮১.৯৮ ৪২০১.২২

৩. অসিকাল ভ্াতা ৩১১১৩২৭ ২১০০.০০ ২০০০.০০ ২৩০০.০০ ১৭৩৩.০৬

৪. সচসকৎিা ব্যয় ৩২৫৭৩০২ ২০০.০০ ৩০০.০০ ৮৫.০০ ১৭৪.৮৯

৫. ভ্রিণ ব্যয় ৩২৪৪১০১ ১৩০০.০০ ১০০০.০০ ১৩০০.০০ ৩৫০.৩৬

৬. ছুটি সিক্রয় ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৩২৪.৫৩

৭. উৎিি ভ্াতা ৩১১১৩২৫ ১৭৪৬.৬০ ২৪১৯.৫৪ ১৭৮৭.০৭ ১৪২৬.২০

৮. মিরািত ও রক্ষণাবিক্ষণ (েপ্তর) ৬০.০০ ৬০.০০ ৬০.০০ ৩.৩২

৯. ভ্াড়া, কর ও অসভ্কর ৭০০.০০ ৬০০.০০ ৪০০.০০ ৫৯২.৬১

১০. ব্যাাংক চািত ৩২২১১০৮ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১০৮০.৯৭

১১. মপবরাল, িসিল, সিএনসি ইতযাসে ৩২৪৩১০১ ৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৩৮.৪১

১২. মুদ্রণ ও মটিনাসর ৬০০.০০ ৬০০.০০ ৫০০.০০ ৪৭২.৪১

১৩. িাক, তার ও মটসলবফান ৩২১১১১৭ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ১৫০.০০ ৬৭.১৫

১৪. মপনিন ফান্ড ১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ১১০০০.০০ ১০৬৮৩.৩৭

১৫. অিচয় ৮০৯২.৭৫ ৭১০৬.২৯ ৬০০০.০০ ৫৫৭০.৪৩

১৬. সিদ্যযৎ খরচ (স্থাপনা) ৩২১১১১৩ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৭৭৫.৪০

১৭. িচার ও সিজ্ঞাপন ৩২১১১২৫ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ৮০৮.৭৩

১৮. আইন খরচ ৩২১১১১০ ১২০.০০ ১২০.০০ ১২০.০০ ৬০.২২

১৯. অসিট সফ ২৫.০০ ২৫.০০ ০.০০ ১৯.২০

২০. পুস্তক ও িািসয়কী ৩২১১১২৭ ৩০.০০ ৩০.০০ ২৫.০০ ১৬.৩২

২১. কল্যাণ ও সচত্তসিবনােন ১২০.০০ ১২০.০০ ৯৫.০০ ৮৬.৩২

২২. পসরিহন ও  াসড় খরচ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ৪৫.০০ ০.৮৩

২৩. িসিক্ষণ ৩২৩১৩০১ ১০০০.০০ ১৩০০.০০ ৮০০.০০ ৮৯৭.০৬

২৪. অনুোন ও চাঁো ৩৬৩১১০৩ ৮০.০০ ৮০.০০ ৮০.০০ ১৮.৯২

২৫. ম াষ্ঠী সিিা ৪৫০.০০ ৪৭৫.০০ ২০০.০০ ১৪৬.৩২

২৬. কল্যাণ তহসিবল িসতপূরণ ৩৭২১১০২ ৫০.০০ ৫০.০০ ১০০.০০ ০.০০

২৭. িািারণ সিিা (যানিাহন) ৫০.০০ ৫০.০০ ৯৫.০০ ৪১.০০

২৮. সিসিি/ গৃহ সনি তান Fণ িািে সুে ১০০০.০০ ১০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

২৯. মিালাই খরচ ৩২১১১০২ ১৫.০০ ১৫.০০ ১৫.০০ ১.১৬

৩০. যাতায়াত খরচ ৩২১১১৩০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৯৫.০০ ৫০.৭৯

৩১. *িম্মানী( পুরস্কার/সতরষ্কার সস্কি)/মকসপআই ৩২১১১০১ ১৫৮৭.৮২ ১৫১২.২১ ৯১৬.৬৭ ৯১৪.২৩

৩২. িম্মানী/অন্যান্য ৭০.০০ ৭০.০০ ৬০.০০ ৪৮.৯৮

৩৩. মপািাক পসরচ্ছে ৩১১১৩১৫ ৫০.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৩২.১৮

৩৪. আপ্যায়ন ৩২১১১০৬ ৯০.০০ ৯০.০০ ৮০.০০ ৭১.০২

৩৫. কি তকততা/কি তচারীবের সিদ্যযৎ মরয়াত ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১১০৬.৭৪

৩৬. সনবয়া  িাংক্রান্ত ব্যয় ৭০০.০০ ৯০০.০০ ০.০০ ০.০০

সর্বম োট ৫২৪৯১.১৬ ৫০৬৫৯.৭০ ৪৯৯৮৫.৭২ ৪০৬৬২.৭৭

* অর্ ত সিভ্াব র পূি তানুবিােন  ব্যতীত িম্মানী ( পুরস্কার ও সতরস্কার সস্কি) খাবত িরাদ্দকৃত অর্ ত ব্যয় করা যাবি না। 

        প্রশািসিক খরচ -িংস্থাপি

িাাংলাবেি সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি ত
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তফসিল-'ঙ’

(লাখ টাকায় )

ক্রসিক সিিরণ ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. পূতত সনি তাণ ৪১১১৩১৭ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ১০৪৩৬.০০

২. যন্ত্রপাসত/িালািাল ক্রয় (স্থানীয় মুদ্রায়) ৪১১২৩১৬ ১৭০০০.০০ ১৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৩২৭৩৯.০০

৩. যন্ত্রপাসত/িালািাল ক্রয় (বিবেসিক মুদ্রায়) ২৫০০০.০০ ২৪০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ২৬১৮৩.০০

৪. যানিাহন ৪১১২১০১ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০

৫. অসফি যন্ত্রপাসত ও আিিািপত্র ৪১১২৩১৪ ১২০০.০০ ১২০০.০০ ১০০০.০০ ৮৮১.০০

৬. সিদ্যযৎ উপবকন্দ্র ও লাইন সনি তাণ ৪১১২৩১৮ ৩০০০.০০ ২৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ২১০০.০০

৭. সিবপাসিট ওয়াকত ৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ৫০০০.০০ ৪৭০০.০০

৮. িসি ক্রয় অসিি ৪১৪১১০১ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ২৮৭১.০০

৯. কসিউটার ক্রয় ৪১১২২০২ ১০০০.০০ ১১০০.০০ ৭০০.০০ ২৬২.৫৪

১০. সরসনউএিল এনাসিত িবিািন ১০০০.০০ ৯০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০

১১. সপসিবপাল সনি তাণ ব্যয় ১৫০০০.০০ ১১৫০০.০০ ১৫০০০.০০ ৮৬৩২.০০

১২. সি -মিইি সিটার ক্রয় ১১৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ১৫৫০০.০০ ০.০০

১৩. ওভ্ারবহাসলাং ডুবয়ল ফুবয়ল সরহযাসিসলবটিন ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ৩০০০০.০০ ১৩২৩৪.৮০

িি তবিাট ১৩১১০০.০০ ১১৮১০০.০০ ১৬২১০০.০০ ১০২০৩৯.৩৪

*কবপ তাবরিন/িাংস্থার সনিস্ব অর্ তায়বন পসরচালনার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী িিে সকাংিা িকবে সিসনবয়াব র মক্ষবত্র  িরকাবরর 

যর্াযর্ অনুবিােন এিাং সনয়ি-নীসত পালন িাবপবক্ষ িাংসিষ্ট খাবত িাবিবট িরাদ্দকৃত অর্ ত ব্যয় করা যাবি । 

অন্যান্য ঋণ পসরশশাধ /অসিম প্রদাি তফসিল-‘চ’

(লাখ টাকায়)

ক্রসিক সিিরণ ক োড বোজেট সংজ োধিত বোজেট অনুজ োধিত বোজেট প্র ৃত

নম্বর ২০22-23 ২০21-22 ২০21-22 ২০20-21

১. স্থানীয় মুদ্রায় ওভ্ারড্রাফট ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২. স্থানীয় মুদ্রায় এলটিআর ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩. গৃহ সনি তাণ অসিি ০.০০ ০.০০ ৫০০০.০০ ১০৭.০০

৪. বতল, গ্যাি িবকয়া পসরবিাি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫. অিচয় তহসিল সিসনবয়া  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৬. িিসত্ত সিিা তহসিল সিসনবয়া ৭০০.০০ ৭০০.০০ ২৫০০.০০ ৭০০.০০

৭. মিয়ার সিসনবয়া  সিউবিা’র সনিস্ব মকাাং ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

মিাট ৭০০.০০ ৭০০.০০ ৭৫০০.০০ ৮০৭.০০

৮. িরকাবরর ইকুইটি মফরৎ ৩৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০ ৩২৫০০.০০ ৩৪৪৬৫.০০

িি তবিাট ৩৫৭০০.০০ ৩৫৭০০.০০ ৪০০০০.০০ ৩৫২৭২.০০

িাাংলাবেি সিদ্যযৎ উন্নয়ন মিাি ত

  মূলিন খাবতর ব্যয় (এসিসপ িসহর্ভ তত)

পসরচালনায় স্থাির িিসত্তবত সিসনবয়া 
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২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ 

২০২২-২৩ 

হরিপুি রিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 

প্রকৃত 

প্রাক্কলিত পলিচািন বৃত্তান্ত 

এেে িাজেট সংজ ারিত  িাজেট অনুম ালিত বামেট 
রিিিণ 

পরিমাজণি তারিো 

কম.ও. . ১ স্থারপত ক্ষমতা ৩২.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ ৩২.০০ 

রি.ও.ঘন্টা . ২ ক াে উংপাদন ১৪০.১০ ৭৭.৮৫ ১৩৯.১০ ০.০০ 

রি.ও.ঘন্টা . ৩ েয়িা ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

রি.ও.ঘন্টা . ৪ গ্যাস ১৪০.১০ ৭৭.৮৫ ১৩৯.১০ ০.০০ 

রি.ও.ঘন্টা . ৫ তিি েিািারন ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

% . ৬ েয়িাি মাধ্যজম উৎপাদজনি অং  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ 

% . ৭ গ্যাজসি মাধ্যজম উৎপাদজনি অং  ১০০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ০ 

% . ৮ তিি েিািারনি মাধ্যজম উৎপাদজনি অং  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ 

% . ৯ ক্ষমতাি ব্যিহাি ৪৯.৯৮ ২৭.৭৭ ৪৯.৬২ ০.০০ 

রি.ও.ঘন্টা . ১০ রিিকৃত রিদ্যুং ১৩০.৮০ ৭৪.৩২ ১৩২.৭৯ -১.৮১ 

রি.ও.ঘন্টা . ১১ রসজেম িস ৯.৩০ ৩.৫৩ ৬.৩১ ১.৮১ 

% . ১২ রসজেম িস ৬.৬৪ ৪.৫৩ ৪.৫৪ ০ 

এম,রস,এফ . ১৩ গ্যাস ব্যিহাি ১২৫৩.৩৪ ৬৯৬.৪৩ ১২৪৪.৩৯ ০.০০ 

রস, এফ, টি . ১৪ প্ররত রে: ঘ: ব্যিহাি ৮.৯৫ ৮.৯৫ ৮.৯৫ ০ 

এম রিটাি . ১৫ তিি েিািারন ব্যিহাি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

রিটাি . ১৬ প্ররত রে: ঘ: ব্যিহাি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ 

িােস্ব 

িাখ টাো . ১৭ রিক্রয় িােস্ব ২৬২১.৪৪ ১৪৯৩.১১ ২৬৬১.৪৪ ২৫৪০.৯০ 

টাো . ১৮ প্ররত রে. ঘ. িড় ২.০০ ২.০১ ২.০০ -১৪০.৩৮ 

ব্যয় 

িাখ টাো . ১৯ গ্যাস ব্যিহাজিি ব্যয় ১১২১.৪৯ ৬২৩.১৭ ১১১৩.৪৯ ০.০০ 

টাো . ২০ প্ররত ১০০০ রস এফ টিজত ব্যয় ৮৯.৪৮ ৮৯.৪৮ ৮৯.৪৮ ০ 

িাখ টাো . ২১ তিি েিািারন ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাো . ২২ রিটাি প্ররত ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ 

িাখ টাো . ২৩ েয়িা ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাো . ২৪ রেজিাগ্রাম প্ররত ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

িাখ টাো . ২৫ কমাট জ্বািারন ব্যয় ১১২১.৪৯ ৬২৩.১৭ ১১১৩.৪৯ ০.০০ 

টাো . ২৬ প্ররত রে. ঘ. জ্বািারন ব্যয় ০.৮০ ০.৮০ ০.৮০ ০ 

িাখ টাো . ২৭ কমিামত ও িক্ষণাজিক্ষণ (তফরসি-ে) ১৫১.০০ ১২৩.০০ ১৬১.০০ ৪০.০১ 

িাখ টাো . ২৮ অিচয় ১০০.০০ ১০০.০০ ১২০.০০ ৮৮.১০ 

িাখ টাো . ২৯ অন্যান্য ব্যয় (তফরসি-খ) ১৪৭৬.৪৫ ১৪২৪.১০ ১৫৭০.৯৫ ১০২৬.৯৯ 

িাখ টাো . ৩০ প্রত্য্ক্ক্ষ পরিচািনা ব্যয় ২৮৪৮.৯৪ ২২৭০.২৭ ২৯৬৫.৪৪ ১১৫৫.১০ 

টাো . ৩১ প্ররত রে. ঘ. ব্যয় ২.০৩ ২.৯২ ২.১৩ ০ 

িাখ টাো . ৩২ রিক্রয় ও রিতিণ ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাো . ৩৩ এেে প্ররত ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

িাখ টাো . ৩৪ প্র াসরনে ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

টাো . ৩৫ এেে প্ররত ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০ 

িাখ টাো . ৩৬ কমাট পরিচািন ব্যয় ২৮৪৮.৯৪ ২২৭০.২৭ ২৯৬৫.৪৪ ১১৫৫.১০ 

টাো . ৩৭ প্ররত রে. ঘ. ব্যয় ২.০৩ ২.৯২ ২.১৩ ০ 

িাখ টাো . ৩৮ পরিচািন মুনাফা/(জিােসান) -২২৭.৫০ -৭৭৭.১৬ -৩০৪.০০ ১৩৮৫.৮০ 

টাো . ৩৯ প্ররত রে. ঘ. মুনাফা/(জিােসান) -০.১৬ -১.০০ -০.২২ ০ 

 ২৬৪  



 

প্রাক্কলিত মুনাফা ও তহলিি প্রিাহ 

হলিপুি লিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 

২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

িাজেট সংজ ালিত িাজেট িাজেট 
লিিিণ 

প্রলতষ্ঠানসমূহ 

(িাখ টাোয়) 

অনুজ ালদত প্রকৃত 

আলথ িে  মুনাফা 

১ পলিচািনািব্ধ মুনাফা -২২৭.৫০ -৭৭৭.১৬ -৩০৪.০০  ১,৩৮৫.৮০ . 

২ অ-পলিচািন আয় (নীট)  ২৩৫.০০  ২৩০.০০  ২৩৫.০০  ২৯১.২৯ . 

৩ শ্রল ে  অং ীদালিত্ব তহলিজি কদয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৪ সুদ ও েিপূি ি মুনাফা  ৭.৫০ -৫৪৭.১৬ -৬৯.০০  ১,৬৭৭.০৯ . 

৫ ক াট সম্পজদি উপি মুনাফা %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৬ সুদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৭ েিপূি ি মুনাফা/(জিােসান)  ৭.৫০ -৫৪৭.১৬ -৬৯.০০  ১,৬৭৭.০৯ . 

৮ েি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

৯ নীট মুনাফা/(জিােসান)  ৭.৫০ -৫৪৭.১৬ -৬৯.০০  ১,৬৭৭.০৯ . 

১০ সিোলি কোষাগাজি প্রজদয় অিদান/িভুাং   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১১ স -মূিিজনি উপি িভুাং  হাি %  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১২ লনেস^ অথ ি ক াগান অনুপাত  ১.০০  ১.০০  ১.০০  ১.০২ . 

তহলিজিি উৎস 

১৩ েিপূি ি মুনাফা/(জিােসান)  ৭.৫০ -৫৪৭.১৬ -৬৯.০০  ১,৬৭৭.০৯ . 

১৪ অিচয় ও অন্যান্য  ১০০.০০  ১০০.০০  ১২০.০০  ৮৮.১০ . 

১৫ সিাসলি পলিচািন হইজত  নগদ প্রবাহ  ১০৭.৫০ -৪৪৭.১৬  ৫১.০০  ১,৭৬৫.১৯ . 

১৬ মূিিন প্রালি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৭ দীর্ িজ য়ালদ ঋণ প্রালি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৮ পলিচািনাি স্থািি সম্পলি লিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

১৯ অন্যান্য স্থািি সম্পলি লিক্রয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২০ অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২১ ক াট তহলিি সংগ্রহ  ১০৭.৫০ -৪৪৭.১৬  ৫১.০০  ১,৭২৩.৬৮ . 

তহলিজিি করয়্াগ 

২২ আয়েি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৩ পূি িিতী িৎসজিি স ন্বয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৪ সিোলি কোষাগাজি প্রজদয় অিদান/িভুাং   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৫ পলিচািনাি স্থায়ী সম্পলিজত লিলনজয়াগ  ৯৮.৫০  ৬৫.৫০  ২৩৫.৫০  ২৮৬.০৬ . 

২৬ অন্যান্য দীর্ িজ য়ালদ সম্পলিজত লিলনজয়াগ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৭ দীর্ িজ য়ালদ  ঋণ পলিজ াি  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৮ অন্যান্য  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

২৯ ক াট তহলিি কর্য়াগ  ৯৮.৫০  ৬৫.৫০  ২৩৫.৫০  ২৮৬.০৬ . 

৩০ নীট তহলিি বৃলি/(র্াটলত)  ৯.০০ -৫১২.৬৬ -১৮৪.৫০  ১,৪৩৭.৬২ . 

 ২৬৫  



 

বাজেট 
বববরণ 

হবরপুর ববদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 

সরকারর ককাষাগারর কেয়  ২০২২-২৩ 

২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ 

সংজ াবিত  বাজেট বাজেট 

(লাখ টাোয়) 

অনুজ াবদত প্রকৃত 

আ দাবন শুল্ক ১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০.০০ . 

আ দাবনর উপর ববক্রয় ের ২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আ দাবনর অনু বত বি ৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রজয়র উপর আবগাবর শুল্ক/ভ্ুাট ৪  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ববক্রয় ের ৫  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরোবর ঋজণর সুদ ৬  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

আয়ের ৭  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সরোবর কোষাগাজর প্রজদয় অবদান/লভ্ুাং  ৮  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

রপ্তাবন ের ৯  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

সড়ে বন মাণ ের ১০  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

লাইজসন্স বি ১১  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

উনণয়ন বি ১২  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

অন্যান্য ১৩  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০ . 

ক াট ১৪  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ২০.০০ . 

 ২৬৬  



তফসিল ক 

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি িাজেট অনুজিামিি িাজেট প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1 3258110 কিরািি ও রক্ষৈাজিক্ষৈ (পমরচালৈ) 50.00        40.00             50.00             15.40      

2 3257101 কসিাশ্রি (স্থাৈীয় মুদ্রায়) 5.00          2.00               5.00               0.98        

3 কসিাশ্রি (বিজিম ক মুদ্রায়) 0.00 0.00 0.00 0.00

4 যন্ত্রপামি ও খুচরা যন্ত্রাং 0.00 0.00 0.00 0.00

5 কটারস ক্রয় 45.00        40.00             45.00             11.46      

6 আিিামৈকৃি িাজলর উপর কাটি মডউটি/ভ্যাট 0.00 0.00 0.00 0.00

7 পুর কিরািি 40.00        30.00             40.00             2.22        

8 3258101 যাৈিাহৈ কিরািি ও মস.এৈ.মে রূপান্তর  10.00        10.00             10.00              9.95        

9 3258102 আসিািপত্র ও সােসরঞ্জাি কিরািি  1.00 1.00 1.00               1.00        

‡gvU 151.00       123.00           151.00            40.01      
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ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি িাজেট অনুজিামিি িাজেট প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1 কি থচারীজির কিিৈ 250.00      240.00           300.00           241.55    

2 কি থচারীজির ভ্ািামি 220.00      200.00           250.00            186.02    

3 3111327 অমিকাল ভ্ািা 70.00        90.00             70.00             128.96    

4 ৩২৫৭৩০২ মচমকৎসা ভ্ািা 10.00        10.00             10.00              0.80        

5 ৩২৪৪১০১ ভ্রিণ ব্যয় 25.00        15.00             20.00             7.63        

6 ৩১১১৩২৫ উৎসি ভ্ািা 60.00        50.00             60.00             44.43      

7 ছুটি মিক্রয় 40.00        50.00             50.00             22.71      

8 ভ্াড়া, কর ও অমভ্কর 50.00        40.00             50.00             22.71      

9 ৩২৪৩১০১ কপট্রল, িমিল/ মসএৈমে ইিযামি 10.00        10.00             12.00              10.96      

10 মুদ্রণ ও কট ৈামর 3.00          2.00               3.00               0.51        

11 ৩২১১১১৭ ডাক, িার ও কটমলজ াৈ /ইন্টারজৈট 3.00          3.00               5.00               2.16        

12 কপৈ ৈ  ান্ড 500.00      500.00           500.00           200.00    

13 ৩২১১১১৩ মিদ্যযৎ খরচ/গ্যাস খরচ(আিামসক) 20.00        21.00             18.00             16.52      

14 ৩২১১১০১ সম্মাৈী/পুরুস্কার/মিরুস্কার 40.00        30.00             50.00             44.40      

15 ৩২২১১০৮ ব্যাংক চােথ 5.00          5.00               5.00               1.97        

16 ৩২৩১৩০১ প্রম ক্ষণ 15.00        4.00               15.00              0.00

17 পমরিহৈ ও গামড় খরচ 2.00          2.00               2.00               0.00

18 ৩২১১১০২ কিালাই খরচ 1.00 1.00 1.00               0.02        

19 কল্যাণ ও মচত্তমিজৈািৈ 7.00 5.00 5.00               2.57

20 সািারণ মিিা (গামড়)  1.00 1.00 1.00               0.00

21 ৩১১১৩১৫ কপা াক পমরচ্ছি 5.00          5.00               5.00               6.89        

22 ৩২১১১২৫ প্রচার ও মিজ্ঞাপৈ 0.00 1.00               0.00 0.00

23 ৩২১১১১০ আইৈ খরচ 0.00 0.25 0.00 0.00

24 ৩২১১১২৭ পুস্তক ও সািময়কী 0.25          0.25               0.25               0.09        

25 ৩২১১১৩০ যািায়াি খরচ 0.50          0.50               0.50               0.23        

26 কি থকিথা/কি থচারীজির মিদ্যযৎ করয়াি 1.00          1.00               1.00               0.00

27 ৩২১১১০৬ আপ্যায়ৈ 1.20          1.00               1.00               0.64        

28 িজুমর-আৈসার 35.00        35.00             35.00             28.32      

29 ৩২২১১০১ মিমিি 0.50          0.50               0.50               0.00

30 অমডট ম 1.00          0.60               0.70               0.58        

31 মেমপএ  সুি 100.00       100.00           100.00            56.22      

32 ‡gvU 1,476.45    1,424.10         1,570.95         1,026.89     

Ab¨vb¨ e¨q

evsjv‡`k we`y¨r Dbœqb †evW©

nwicyi we`yy¨r †K›`ª (SBU)

                                                      Zdwmj L
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ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি িাজেট অনুজিামিি িাজেট প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1 ৪১১১৩১৭ পূিথ মৈি থাণ 40.00 20.00 100.00            0.00

2 ৪১১২৩১৬ যন্ত্রপামি/িালািাল ক্রয় (স্থাৈীয় মুদ্রায়) 20.00 20.00 20.00             0.00

3 যন্ত্রপামি/িালািাল ক্রয় (বিজিম ক মুদ্রায়) 0.00 0.00 100.00            283.86    

4 ৪১১২১০১ যাৈিাহৈ (িটর সাইজকল) 3.50 3.50 3.50               0.00

5 ৪১১২৩১৪ অম স যন্ত্রপামি ও আসিািপত্র 5.00 5.00 5.00               0.00

6 ৪১১২৩১৮ মিদ্যযৎ উপজকন্দ্র ও লাইৈ মৈি থাণ 20.00 5.00 5.00               0.00

7 ৪১১২২০২ কমিউটার ক্রয় ও আইটি সরঞ্জাি 10.00 12.00 2.00               2.20        

‡gvU 98.50        65.50             235.50            286.06    

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি িাজেট অনুজিামিি িাজেট প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২২-২৩ ২০২১-২২ ২০২১-২২ ২০২০-২১

1 ব্যাংক মহসাজির সুি 25.00        20.00             25.00             11.83      

2 মসমকউমরটি মেজপামেজটর সুি 5.00 5.00 5.00               0.00

3 স্থায়ী আিাৈজির সুি 200.00      200.00           200.00            277.32    

4 হাউে মিমডং কলাজৈর সুি 2.50          2.50               2.50               0.77        

5 কটন্ডার ডকুজিন্ট মিক্রয় 0.50 0.50 0.50               0.00

6 িামড় ভ্াড়া মরকভ্ারী 0.50 0.50 0.50               1.21        

7 পমরিহৈ ভ্াড়া 0.50 0.50 0.50               0.23        

8 আজকজো িালািাল মিক্রয় 0.50 0.50 0.50               0.09        

9 অন্যান্য 0.50 0.50 0.50               0.65        

‡gvU 235.00      230.00           235.00            292.10    

nwicyi we`yy¨r †K›`ª (SBU)

Ab¨vb¨ Avq (A-cwiPvjb)    

Zdwmj-N

evsjv‡`k we`y¨r Dbœqb †evW©

nwicyi we`yy¨r †K›`ª (SBU)

g~jab Lv‡Zi e¨q (GwWwc ewnf©~Z)

                        Zdwmj-M

evsjv‡`k we`y¨r Dbœqb †evW©
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(j¶ UvKvq)

ম োট প্রঃসোঃ ম োট টোকো টোকো টোকো

(ব ঃমুদ্রো) (টোকোাংশ )

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

সো -মসক্টরঃ উৎপোদন

391926 ২৩৭০৪১ ১১৩৩২৬ ৩৩২৬ ১১০০০০ ২১৭০০ ১৬০০ ১৭৫০০ ২৬০০ ১৮০০০ ১৮০০০ ০ ইসসএ

(৩০৪৭০৮) (১৩০০) (৫০০) (০) (০)

২৯৫৪৬৭ ২৬০৬৮৮ ৪৬৩০০ ৩৬০০ ৪২৭০০ ৩০১ ০ ১ ৩০০ ৩৬০০ ৩৬০০ ০

(০) (০) (০) (০) (০)

207199 160469 23500 1500 22000 ৭০০০ 450 ৬৩৫০.০০ ২০০.০০ ২২০০০ 2000 ২০০০০.০০

(০) (০) (০) (০) (০) (০) (০)

অনঃ 132466 ০ ১ ১ ০ ১ ১ ০ ০ ১ ১ ০

(০) (০) (০) (০) ০

অনঃ 100099 48305 43400 2400 41000 ৩১১০০ 6000 25000 100 ৮০০০ 8000 0
ইসিএ

(৫৬৯৪০) (৩০০) (৪৩০)

উপম োটঃ স সপসিস  (উৎপোদন ) ১১২৭১৫৬ ৭০৬৫০৪ ২২৬৫২৭ ১০৮২৭ ২১৫৭০০ ৬০১০২ ৮০৫১ ৪৮৮৫১ ৩২০০ ৫১৬০১ ৩১৬০১ ২০০০০

(০) (০)

১।

৪।

ম োড়োশোল-৩ সর-পোওয়োসরাং প্রমেক্ট (০১/০১/২০১৫- 

৩০/০৬/২০২২)

সাং অনঃ২।

ইসসএ

আইসিএ

বসয়দপুর ১৫০ ম ঃওঃ +-১০% সসম্পল সোইমকল (এইচএসসি 

সিসিক) স দ্যুৎ মকন্দ্র সন মোণ প্রকল্প 

(০১/০১/২০১৯-৩০/০৬/২০২২)

৫।

ম োড়োশোল-৪র্ ম ইউসনট সর-পোওয়োসরাং প্রকল্প (০১/০৭/১৬- 

৩০/০৬/২০২২)

 মেশখোলী পোওয়োর েো  এর ভুস  অসিগ্রেণ প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/২০২২)

সাং অনঃ৩।

২০২১-২২ অর্ থবছরেে বাসষ থক উন্নয়ন কর্ থসূসি (সবসনরয়াগ /প্রধান কর্ থসূসি)

মসক্টর : স দ্যুৎ

প্রকল্প ব্যয়

(রোেস্ব)
ম োট

অনঃ পর্ মোয়প্রকমল্পর নো 

( োস্ত োয়নকোল )
প্রকল্প 

সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

ম োট

প্রকল্প 

সোেোময্যর 

উৎস

২০২১-২২ অর্ ম ছমরর এসিসপ  রোদ্দ
২০২১-২২ অর্ ম ছমরর সাংমশোসিত 

 োসষ মক উন্নয়ন ক মসূসচমত প্রস্তোস ত  রোদ্দ

প্রকল্প 

সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

স্ব-অর্ মোয়ন

 ক্রঃ

নং

২০২২-২৩ অর্ ম ছমরর 

 োসষ মক উন্নয়ন ক মসূসচমত প্রস্তোস ত  রোদ্দ

(রোেস্ব)

খুলনো ৩৩০ ম ঃওঃ ডুময়ল ফুময়ল কম্বোইন্ড সোইমকল স দ্যুৎ মকন্দ্র 

সন মোণ প্রকল্প (০১/০১/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২)

সাং অনঃ

প্রকল্প সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

(রোেস্ব)
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(j¶ UvKvq)

ম োট প্রঃসোঃ ম োট টোকো টোকো টোকো

(ব ঃমুদ্রো) (টোকোাংশ )

১ 2 ৩ ৪ 5 ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

মসক্টর : স দ্যুৎ

প্রকল্প ব্যয়

(রোেস্ব)
ম োট

অনঃ পর্ মোয়প্রকমল্পর নো 

( োস্ত োয়নকোল )
প্রকল্প 

সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

ম োট

প্রকল্প 

সোেোময্যর 

উৎস

২০২১-২২ অর্ ম ছমরর এসিসপ  রোদ্দ
২০২১-২২ অর্ ম ছমরর সাংমশোসিত 

 োসষ মক উন্নয়ন ক মসূসচমত প্রস্তোস ত  রোদ্দ

প্রকল্প 

সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

স্ব-অর্ মোয়ন

 ক্রঃ

নং

২০২২-২৩ অর্ ম ছমরর 

 োসষ মক উন্নয়ন ক মসূসচমত প্রস্তোস ত  রোদ্দ

(রোেস্ব)প্রকল্প সোেোয্য 

(টোকোাংশ )

(রোেস্ব)

সো -মসক্টরঃ স তরণ

অনঃ 13250 10405 6479 1 6478 131 1 0 130 1 1 0

(10405) (০) (০) ০ (০) ০ (০)

142148 0 10000 10000 0 10000 10000 0 0 0 0 0

(48366) (7000) (7000) (০)

95367.00 0 8000 8000 0 11842 10500
০ ১৩৪২

0 0
০

(22916) (5000) (5200) (০) (০)

142922 0 15000 15000 0 37678 36500 0 1178 0 0 0

(39715) (11000) (26334) (০) (০)

205295.00 0 5900 5900 0 14538 14000 ০ ৫৩৮ 23800 23800 ০

(42200.00) (3400.00) (6000) (০) (০)

56421.00 0 6900 6900 0
7402

6400 ০ ১০০২
0

0 ০

(56421.00) (962.00) (962.00)
(০)

অনঃ 157547.00 0 8000 8000 0 22458 22000
০ ৪৫৮

24500 24500
০

(28036.00) (০) (2500.00) (০) (০)

অনঃ 152176.00 0 6600 6600 0
15249

15000
০ ২৪৯

24000
24000

০

(39281.00) (850.00) (৩৭২৫) (০)

অনঃ 255191.00 0.00 6000 6000 0
50297

50000
০ ২৯৭

25000
25000

০

(90810.00) (০) (০) (০)

অনঃ 38436.00 0.00 19800 19800 0
23960

23700
০ ২৬০

16478
16478

০

(8782.00)
(৩০০০) (৩৭৫০)

(০) (০)

1258753 10405 92679 86201 6478 193555 188101 0 5454 113779 113779 0

ম োট স দ্যুৎ উন্নয়ন ম োি মঃ 2385909 716909 319206 97028 222178 253657 196152 48851 165380 145380 20000

সাং অনঃ

সাং অনঃ

চট্টগ্রো  মেোমনর স দ্যুৎ স তরণ সসমে  উন্নয়ন প্রকল্প 

(০১/০৭/২০১৪ - ৩১/১২/২০২১)

১২।

সাং অনঃ

৭। সাং অনঃ

৮।

সাং অনঃ

উপম োটঃ স সপসিস  (স তরণ)

স দ্যুৎ স তরন ব্য স্থোর উন্নয়ন, চট্টগ্রো  মেোন (২য় পর্ মোয়)

(০১/০৭/২০১৮-৩০/০৬/২০২২)

স দ্যুৎ স তরণ ব্য স্থো উন্নয়ন প্রকল্প, কুস ল্লো মেোন

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২৩)

৯।

১০।

১৩।

১৪।

স দ্যুৎ স তরন ব্য স্থো উন্নয়ন প্রকল্প,  য় নসসাংে মেোন

(০১/০১/২০১৮-৩০/০৬/২০২৪)

১১।

স দ্যুৎ স তরণ ব্য স্থো উন্নয়ন প্রকল্প, সসমলট স িোগ (১  

সাংমশোসিত) (০১/০৪/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)

১৫।

েোসতয়ো দ্বীপ,সনঝু  দ্বীপ,কুতু সদয়ো দ্বীপ শতিোগ সনি মরমর্োগ্য ও 

মটকসই স দ্যুতোয়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২০-৩০/০৬/২০২৩) 

অনম োসদত

সতন পো মতু মেলোয় স দ্যুৎ স তরণ ব্য স্থোর উন্নয়ন প্রকল্প 

(০১/০৪/২০১৭ - ৩০/০৬/২০২২)

ককএফ

িসিউ

পোওয়োর সসমে  মিমিলপম ন্ট প্রমেক্ট, রাংপুর মেোন 

(০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)

৬।

রোেশোেী পোওয়োর সসমে  মিমিলপম ন্ট প্রমেক্ট (০১/০৭/২০১৫ - 

৩০/০৬/২০২২)

সপ্র-মপম ন্ট স টোসরাং ফর সিসিস উশন কুস ল্লো এন্ড  য় নসসাংে 

(১/০৭/২০১৩- ৩১/১২/২০২০)
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নিজস্ব অন্যান্য

তহনিল

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

নিজস্ব প্রকল্প:

নিজস্ব ৭৭৮৪২ 13251 ৯১০৯৩

তহনিল

০১/০১/২০২০- নিজস্ব ১৬৫৭৪৩ ৪২৯৬৯ ২০৮৭১২

৩১/১২/২০২২ তহনিল

ম াট নিদ্যুৎ উন্নয়ি মিার্ ডঃ 56220 299805 0 0

২০২১-২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্ি (র্নজস্ব অর্ থায়ন)

ম নিিারী /যন্ত্রপানত 

ইতুানি ব্যয়

অন্যান্য ব্যয়

প্রকল্পল্পর অনুল্প ানিত ব্যয়

বিল্পিনিক মুদ্রা স্থািীয় মুদ্রা ম াট

িাস্তিায়িকাল

২। কিস্ট্রাকিি অি ৪০০ (+- ১০) ম ঃওঃ  কম্বাইন্ড সাইল্পকল 

পাওয়ার প্ল্ুান্ট এট রাউজাি, চট্টগ্রা 

 অনুঃ

মসক্টর : নিদ্যুৎ

 ক্রঃ

নং
অনুঃ পয ডায়প্রকল্পল্পর িা 

১/০৭/২০১৭-

৩০/০৬/২০২২

প্রকল্প অর্ ডায়ল্পির

১। িাহজীিাজার ১০০ ম ঃওঃ গ্যাস টারিাইি পাওয়ার প্ল্ুান্ট নি ডাণ 

প্রকল্প

 অনুঃ
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লক্ষ টাকায়

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২২ ২৩ ২৪

৭৭৮৪২ ১০৮২১ ৮৮৬৬৩ ০ ২০০৫০ ২০০৫০ ০ ১ ০ ১ ১

(০)

০ ০ ০ ২৫১৭৫ ৩১৮২৫ ৫৭০০০ ০ ১১০ ০ ১৭০০০ ১৭০০০

(০)

77842 10821 88663 0 0 25175 51875 77050 0 111 0 17001 17001

২০২১-২২ অর্ থবছরেে বার্ষ থক উন্নয়ন কর্ থসূর্ি (র্নজস্ব অর্ থায়ন)

111

১

১১০

স্থািীয় মুদ্রা ম াট

২১

২০২২-২৩ সাল্পলর প্রস্তানিত এনর্নপ িরাদ্দ

বিল্পিনিক মুদ্রা স্থািীয় মুদ্রা ম াট

২০২০-২১ সাল্পলর ক্র পুনিত ব্যয়

ম নিিারী /যন্ত্রপানত 

ইতুানি ব্যয়

অন্যান্য ব্যয়

বিল্পিনিক মুদ্রা স্থািীয় মুদ্রা ম াটবিল্পিনিক মুদ্রা স্থািীয় মুদ্রা ম াট

২০২১-২২ সাল্পলর এনর্নপ িরাদ্দ ২০২১-২২ সাল্পলর প্রস্তানিত আরএনর্নপ িরাদ্দ

বিল্পিনিক মুদ্রা
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(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং
মিিরণ

  িাজেট     

২০২2-২3

সংজ ামিত 

িাজেট

অনুজিামিত 

িাজেট

    প্রকৃত       

২০20-২1

২০২1-২2 ২০২১-২২

১. বিজিম ক ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

ক. আসল ... 145935.00 143688.00 17554.00 149226.00

খ. সুি ... 72358.00 60974.00 54063.00 34148.00

২. বিজিম ক ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকামর ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

ক. আসল ... 35000.00 35000.00 32500.00 34465.00

খ. সুি ... 157500.00 156480.00 146097.00 145842.00

৪. সরকামর ঋণ (িজকয়া)

ক. আসল ... 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি ... 0.00 0.00 0.00 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (পমরজ ামিতব্য)

১.  িীর্ ঘজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িজকয়া)

১.  িীর্ ঘজিয়ামি:

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২.  স্বল্পজিয়ামি

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

মিাট ... 410793.00 396142.00 250213.00 363680.00

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং মিিরণ
৩০.০৬.২1 

পর্ ঘন্ত প্রজিয়

   িাজেট 

২০22-২3

 সংজ ামিত 

২০21-২2

    প্রকৃত       

২০20-২1

িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী 5994698.14

১. আসল ... ... 49252.88 49252.88 61175.89

২. সুি ... ... 152141.70 152141.70 40043.44

মিাট ... 5994698.14 201394.58 201394.58 101219.33

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ড

িীর্ ঘজিয়ামি ঋণ ও ব্যাংক িায় মিিরণী

িীর্ ঘজিয়ামি ঋজণর মিিরণী

(মেোমর ও ঋণ ব্যিস্থাপনা অনুমিভাগ, মি এস এল অমি াখা হজত প্রাপ্ত )

(কজপ ঘাজর ন হইজত প্রাপ্ত মহসাি অনুর্ায়ী)
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