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বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশন 

১. ভূলমকা 

 জ্বালালন ও খলনজ সম্পে লবভাদেে আওতাধীন বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশন (লবলেলস) The Bangladesh 

Petroleum Corporation Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVIII of 1976) এে মাধ্যদম েঠিত একটি স্বায়ত্তশালসত 

প্রলতষ্ঠান। প্রলতষ্ঠানটিে কদম পে ধাোবালিকতা েক্ষাদথ প উক্ত Ordinance  েলিতক্রদম েেবতীদত The Bangladesh Petroleum 

Corporation Act 2016 (২০১৬ সাদলে ৮নাং আইন) প্রণয়ন কো িয়। লবলেলস সেকাে কর্তপক লনধ পালেত মূদে পেদরাললয়ামজাত 

দ্রব্যালে সমগ্র বাাংলাদেদশ সেবোি কদে থাদক। বতপমাদন সাংস্থাে লনয়ন্ত্রণাধীন প্রলতষ্ঠান িদে ৭টি। তন্মদধ্য ১টি ক্রুড অদয়ল 

েলেদশাধন পকাম্পালন, ৩টি পতল লবেণন পকাম্পালন, ২টি লুব অদয়ল পেলডাং পকাম্পালন ও ১টি এললে গ্যাস পবাতলজাতকেণ 

পকাম্পালন । এ পকাম্পালনগুদলাে পশয়াে লনম্নরূে: 

ক্রলমক 

নম্বে 

প্রলতষ্ঠান বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশদনর 

প্রতিষ্ঠানসমূহে সেকাদেে পশয়াদেে অাংশ (%) 

অন্যান্য পশয়াে 

পিাল্ডাদেে অাংশ (%) 

১. ইস্টান প লেফাইনােী লললমদেড ১০০.০০ - 

২. পমঘনা পেদরাললয়াম লললমদেড ৫৮.৬৭ ৪১.৩৩ 

৩. যমুনা অদয়ল পকাম্পালন লললমদেড ৬০.০৮ ৩৯.৯২ 

৪. েদ্মা অদয়ল পকাম্পালন লললমদেড ৫০.৩৫ ৪৯.৬৫ 

৫. স্টযাডাড প এলশয়াটিক অদয়ল পকাম্পালন লললমদেড ৫০.০০ ৫০.০০ 

৬. ইস্টান প লুলিকযান্ট পেডাস প লললমদেড ৫১.০০ ৪৯.০০ 

৭. এল লে গ্যাস লললমদেড ১০০.০০ - 

বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশন পশালধত ও অদশালধত পতলজাত েোথ প আমোলন  কদে উেদোলিলখত পকাম্পালনসমূদিে 

মাধ্যদম পশাধন ও বাজােজাত কদে থাদক। পতল েলেদশাধদনে ফদল উৎোলেত উেজাত েোথ পসমুি অভযন্তেীণ বাজাদে লবক্রয় এবাং 

অবলশষ্াাংশ েপ্তালন কো িয়। পেদশে চালিোে তুলনায় ইস্টান প লেফাইনােীদত েলেদশাধন ক্ষমতা কম লবধায় কদে পাদেশন অলধকাাংশ 

েলেদশালধত পতল সোসলে আমোলনে মাধ্যদম এবাং পেদশ স্থালেত সেকালে/দবসেকালে কনদডনদসে ফ্রাকশদনশন প্ল্যাদন্ট উৎোলেত 

েলেদশালধত পতল সাংগ্রি কদে বাজােজাত কদে থাদক। আমোলনকৃত অদশালধত জ্বালালন পতদলে োশাোলশ এ কদে পাদেশন পেদশে 

লবলভন্ন গ্যাস লফল্ড িদত প্রাপ্ত কনদডনদসেও ইস্টান প লেফাইনােীদত েলেদশাধন কদে থাদক। প্রলক্রয়াকেদণে েে কদে পাদেশন অকদেন, 

পেরল, লডদজল, পকদোলসন, ফাদন পস অদয়ল ইতযালে বাজােজাত কদে থাদক।  

২. রূেকল্প (Vision) 

 সাোদেদশ লনেবলেন্নভাদব ন্যায্য মূদে েলেদবশ বান্ধব জ্বালালন পতল সেবোি কো।  

৩. অলভলক্ষয (Mission) 

 জ্বালালন পতল আমোলন, েলেদশাধন ও লবতেদণে মাধ্যদম পেদশে জ্বালালন লনোেত্তা লনলিতকেণ। 

 জ্বালালন সাংলিষ্ অবকাঠাদমা উন্নয়ন। 

 েলেচালন কায পক্রম আধুলনকায়ন।  

৪. প্রধান কায পাবলী 

 ১৯৭৪ সাদলে বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম এযাক্ট (অধ্যাদেশ নাং-৬৯) এবাং বাাংলাদেশ পেদরাললয়াম কদে পাদেশন আইন, ২০১৬ এে 

আওতায় সম্পালেতব্য কায পাবলী; 

 আমোলনকৃত অেলেদশালধত ততল এবাং অন্যান্য েলেদশালধত ততলজাত েোথ প সাংগ্রি ও মজুে; 

 অেলেদশালধত ততল েলেদশাধন এবাং লবলভন্ন পেলণে (Various grade) েলেদশালধত ততল জাতীয় েোথ প উৎোেন; 

 অেলেদশালধত ততল েলেদশাধনকােী কােখানা এবাং উিাে সিায়ক প্রলতষ্ঠান স্থােন; 
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 লুব পবইস অদয়ল, প্রদয়াজনীয় সাংদযাজক দ্রব্য (Additives) ও অন্যান্য োসায়লনক দ্রব্য সমন্বদয় প্রস্ত্ত্ততকৃত (Finished) 

লুলিদকটিাং ততল আমোলন; 

 পেদডড লুলিদকটিাং ততল উৎোেন; 

 লুলিদকটিাং প্ল্যান্ট স্থােন, ব্যবহৃত লুলিদকটিাং অদয়ল লে-সাইললাং বা উন্নলত লবধানকেণ (Revamping) প্ল্যান্ট স্থােন; 

 েলেদশাধন কােখানা বজপয বা অবলশষ্াাংশ প্রলক্রয়াজাতকেণ প্ল্যান্ট স্থােন; 

 েলেদশালধত ও অেলেদশালধত ততল সাংেক্ষণাোে (Storage Facilities) লনম পাণ ও তদুদেদে েলেকল্পনা গ্রিণ; 

 লবেণন পকাম্পালনসমূিদক পেদরাললয়ামজাত েোথ প বোদেে েলেমাণ লনধ পােণ; 

 অভযন্তেীণ অদয়ল ট্াাংকাে সাংগ্রি; 

 পেদরাললয়ামজাত েণ্য বাজােজাতকেদণে সুলবধালে সৃলষ্ ও সম্প্রসােণ; 

 পেদরাললয়াম ও পেদরাললয়ামজাত েণ্য েপ্তালন; 

 পেদরাললয়াম ও পেদরাললয়ামজাত েোদথ প ব্যবস্থােনা প্রলতলনলধ লিদসদব কাজ কো এবাং পকান ফাম প বা পকাম্পালনে সাদথ 

চুলক্তদত আবদ্ধ িওয়া; 

 কদে পাদেশদনে অধীনস্থ প্রলতষ্ঠানসমূদিে-প্রধান লনব পািী ও লনেীক্ষক লনদয়াে এবাং পকাম্পালনসমূদিে সুষ্ঠু ব্যবস্থােনাে প্রদয়াজদন 

কম পকতপােদণে আন্তঃদকাম্পালন এবাং কদে পাদেশদনে বেলী বা েোয়ন; 

 কম পকাড তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও লনয়ন্ত্রণ; 

 সেকাে কর্তপক, সময় সময়, কদে পাদেশনদক প্রেত্ত অন্য পকান োলয়ত্ব সম্পােন; 

 এই আইদনে উদেে পূেণকদল্প, প্রদয়াজনীয় ও আনুষালিক অন্যান্য কায পাবলী সম্পােন; 

 এন্টােপ্রাইজসমুদিে লবষয়গুদলা তত্ত্বাবধান, সমন্বয় এবাং লনয়ন্ত্রণ। 

৫. পকৌশলেত উদেেসমূি 

 ক্রুড পেদরাললয়াম এবাং অন্যান্য েলেদশালধত পেদরাললয়ামজাত েণ্যালে সাংগ্রি ও আমোলন; 

 ক্রুড পেদরাললয়াম শুলদ্ধকেণ এবাং লবলভন্ন মাদনে েলেদশালধত পেদরাললয়ামজাত েণ্য সামগ্রী উৎোেন; 

 পেদরাললয়ামজাত েণ্য গুোমজাতকেণ এবাং লবেণন; 

 প্রলশক্ষণ কায পক্রম। 

৬. লবেত লতন বছদেে অজপনসমূি: 

 লবলেলস লবেত লতন আলথ পক বছদে পমাে ৩৯,২৭,১৫৩ পম.েন অেলেদশালধত ও ১,৪৫,৩৫,৮৫১ পম.েন েলেদশালধত জ্বালালন 

পতল আমোলন এবাং ১,৬৪,২২৭ পম.েন ন্যাফথা েপ্তালন কদেদছ। উক্ত সমদয় জ্বালালন পতল লবক্রদয়ে পমাে েলেমাণ লছল প্রায় 

২,০০,২৪,২৬৬  পম. েন। 

 েত ০৩ বছদে পমাাংলায় ১.০০ লক্ষ পমলরক েন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন লডদো স্থােনসি সব পদমাে ১.৪১ লক্ষ পমলরক েন পস্টাদেজ 

ট্াাংক লনম পাণ কো িদয়দছ। 

 িযেত শািজালাল আন্তজপালতক লবমান বন্দদে ফুদয়ল িাইদেন্ট লাইন, ইআেএল ইউলনে-২ বাস্তবায়দনে জন্য লফড সালভ পস, 

পডদভলেদমন্ট অফ োড এযাড কনস্ট্রাকশন অব ৩×২৫০০ পমঃ েন পজে-এ-১ পস্টাদেজ ট্াাংক অন পডদভলেড োড এযাে 

কুলম পদোলা এলভদয়শন লডদো, ঢাকা (চট্টগ্রাম িদত ঢাকা েয পন্ত োইেলাইদন জ্বালালন পতল েলেবিন) ও পজে এ-১ োইেলাইন 

ফ্রম লেতলেঞ্জ (লনয়াে কাঞ্চন িীজ) টু কুলম পদোলা এলভদয়শন  লডদো (দকএলড) ইনক্লুলডাং োলম্পাং ফযালসললটিজ লনম পাণ কাদজে 

লফলজলবললটি স্টালড সম্পন্ন কোসি সব পদমাে ৭৩৪.০০ (সাতশত পচৌলিশ) পকাটি োকা ব্যদয় ০৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কো 

িদয়দছ। 

৭. সাংস্থাে Key Performance Indicators (KPI) 

 পতদলে মজুে ক্ষমতা বৃলদ্ধকেণ। 

 অদশালধত পেদরাললয়াম েলেদশাধদনে ক্ষমতা বৃলদ্ধকেণ। 

 অদশালধত পতল আমোলন, েলেদশাধন ও সুষ্ঠ লবতেণ। 

 েলেদশালধত জ্বালালন পতল আমোলন ও সেবোি। 

 স্থানীয় উৎস িদত েলেদশালধত জ্বালালন পতল সাংগ্রি। 
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৮. সমস্যা ও চযাদলঞ্জসমূি 

 জ্বালালন পতল আমোলন ও পেদশে অভযন্তদে েলেবিদনে পক্ষদি বতপমান লাইোদেজ ও েলেবিন ব্যবস্থা সময় ও ব্যয় সাদেক্ষ । 

এই লাইোদেজ ও েলেবিন ব্যবস্থা পথদক সময় ও ব্যয় সােয়ী েদ্ধলতদত উত্তেণ লবলেলস’ে জন্য অন্যতম বড় চযাদলঞ্জ। 

 জ্বালালন লনোেত্তা লনলিতকেদণ এনাতজি পতিতস অনুযায়ী সসচ পমৌসুম সে বছরব্যপী ৬০ তিহনর জ্বালালন সিি মজুি রাখা এবং 

সাোদেদশ লনেবলেন্ন জ্বালালন সিি সেবোি কো লবলেলস’ে জন্য একটি চযাদলঞ্জ।  

 আন্তপজালতক বাজাদে জ্বালালন পতদলে মূে লস্থলতশীল থাদক না। আন্তপজালতক বাজাদে জ্বালালন পতদলে মূে বৃলদ্ধ ও ডলাদেে 

সাদথ োকাে লবলনময় িাে বৃলদ্ধে কােদণ পেদশে অভযন্তদে জ্বালালন পতদলে মূে সমন্বয় কো একটি বড় চযাদলঞ্জ। আন্তপজালতক 

বাজাদে জ্বালালন পতদলে মূে ক্রমান্বদয় বৃলদ্ধে েলেদপ্রলক্ষদত েত অদক্টাবে ২০১৬ িদত ফাদণ পস অদয়দলে পক্ষদি লবলেলসে 

পলাকসান শুরু িয় , যা এখনও অব্যািত আদছ। বতপমাদন ফাদণ পস অদয়ল ও লডদজল উভয় েদণ্যে পক্ষদি লবলেলসে পলাকসান 

িদে। আন্তপজালতক বাজাদে জ্বালালন পতদলে মূে ও ডলাদেে লবলনময় িাদেে বৃলদ্ধে প্রবণতা অব্যািত েদয়দছ। আন্তপজালতক 

বাজাে মূে ও ডলাদেে লবলনময় িাে বৃলদ্ধে পপ্রলক্ষদত সাংস্থাে পলাকসান েলেিাে কোে জন্য সাংগ্রি মূদেে সাদথ 

সামঞ্জস্যপূণ পভাদব পেশাভযন্তদে পতদলে লবক্রয় মূে পুনঃলনধ পােণ কো অতযাবেক। লবক্রয় মূে পুনঃলনধ পােণ না িওয়া েয পন্ত 

পলাকসানকৃত অথ প লবলেলস-পক ভতুপলক লিদসদব প্রোন কো অতযাবেক। 

৯. ভলবষ্যৎ েলেকল্পনা 

 সিহে আমিানীিব্য অপতরহোতিি ও পতরহোতিি (তিহজি) জ্বািাতন সিি জাোজ েহি সরাসতর পাইপিাইহনর মাধ্যহম দ্রুি, 

সেজ, তনরাপি ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাহব খািাহসর জন্য ‘‘Installation of Single Point Mooring (SPM) With Double 

Pipeline” প্রকহের কাজ চিমান রহয়হছ।  এ প্রকেটি বাস্তবাতয়ি েহি জাোজ েহি ১.০০ িক্ষ সমতিক টন ক্রুি অহয়ি ৯/১০ 

তিহনর পতরবহিি ২ তিহন এবং আমিানীিব্য ৭০-৮০ োজার সমতিক টন তিহজি ৩৬ ঘন্টায় খািাস করা সম্ভব েহব।  জাোজ 

ভাড়া, িাইটাহরজ ব্যয়, সপ্রািাক্ট িস হ্রাস পাহব।  

 আমোলনতব্য জ্বালালন পতল (লডদজল) লবেণন পকাম্পালনসমূদিে প্রধান স্থােনা, চট্টগ্রাম িদত োইেলাইদনে মাধ্যদম ঢাকাস্থ 

লডদোদত পতল সেবোি ব্যবস্থা সিজ, দ্রুত ও ব্যয় সােয়ী কোে জন্য ‘‘Construction of Oil Pipeline from 

Chittagong to Dhaka’’ শীষ পক প্রকল্পটি গ্রিণ কো কো িদয়দছ। ফদল োলেোলবপক প্রলতবন্ধকতা েলেিাে কদে পেদশে 

ক্রমবধ পমান জ্বালালন পতদলে চালিো বৃলদ্ধে সাদথ সাদথ সেবোি ব্যবস্থা আদো দ্রুত, লনোেে ও লনেবলেন্ন িদব। 

 িযেত শািজালাল আন্তজপালতক লবমান বন্দে ব্যবিােকােী উদড়াজািাজসমূদি জ্বালালন পতল আেও সিজ, দ্রুত ও ব্যয় 

সােয়ীভাদব সেবোদিে লদক্ষয ‘‘Jet-A-1 Pipeline from Pitolgonj (Kanchan Bridge) to KAD Depot, Dhaka 

including Storage Tank’’ শীষ পক প্রকল্পটি গ্রিণ কো িদয়দছ।  েযরি োেজািাি আন্তজাতিিক তবমান বন্দহর অবতিি 

তিহপাহি পাইপিাই্হনর মাধ্যহম সিি সরবরাে তনরবতিন্ন ও সেজ েহব ফহি এয়ারহপ িাহট আগি উহড়াজাোজসমূহে সজট-এ-১ 

সরবরাে ব্যবিা আহরা তনতিি েহব।  

 ভারহির নুমািীগড় তরফাইনারী তিতমহটি (NRL)-এ উৎপাতিি তিহজি ভারহির তেতিগুতড় মাহকিটিং টাতম িনাি েহি 

বাংিাহিহের পাব িিীপুর তিহপা পয িন্ত পাইপিাইহনর মাধ্যহম সরবরাহের িহক্ষে ‘‘India-Bangladesh Friendship 

pipeline (IBFPL)” প্রকেটি গ্রেণ করা েহয়হছ। পাইপিাইহনর মাধ্যহম ভারি েহি বাংিাহিহে সিি সরবরাে ব্যবিা সেজ 

এবং তনরবতিন্ন েহব। ফহি পাতরপাতবিক প্রতিবন্ধকিা পতরোর কহর সিহের ক্রমবি িমান জ্বািাতন সিহির চাতেিা বৃতির সাহে 

সাহে সরবরাে ব্যবিা সুদৃঢ় ও সুসংেি েহব। 

 লবলেলস’ে আওতায় জ্বালালন পতল স্থােনা লনম পাদণে লদক্ষয োয়ো সমুদ্রবন্দে এলাকায় একটি বৃিৎ আকাদেে সমলন্বত পতল 

পশাধনাোে (Composite Petroleum Refinery), পস্টাদেজ ট্াাংক ও ইনস্টহিেন অফ তসহেি পহয়ন্ট মুতরং (এসতপএম)  

লনম পাদণে জন্য সেকাে লসদ্ধান্ত গ্রিণ কদেদছ। 

 জ্বািাতন সিহির আমিাতন তনভিরিা কমাহনার িহক্ষে বাংিাহিে সপহিাতিয়াম কহপ িাহরেন আরও ৩০ িক্ষ সমতিক টন উৎপািন 

ক্ষমিাসম্পন্ন "ইআরএি ইউতনট-২" িাপন করার পতরকেনা গ্রেণ কহরহছ, যা বিিমাহন বাস্তবায়নািীন। ইআরএি ইউতনট-২ 

প্রকে বাস্তবাতয়ি েহি তরফাইনারীর বাতষ িক প্রতক্রয়াকরণ ক্ষমিা ৪৫ িক্ষ সমতিক টহন উন্নীি েহব এবং আমিানী তনভিরিা 

কতমহয় ববহিতেক মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব েহব। 
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৮. 3111310 িামি ভািা ভািা ... ১৪১০.০০ ১৩৭০.০০ ১৪০৫.০০ ১২৭৭.৯৮

৯.

3111326 মলভ কফয়ার এমসসট্যান্স (এল.এফ.এ.)/শ্রামি ও 

মিজৈািৈ ... ২৪৫.০০ ২৩০.০০ ২৫০.০০ ২২০.৩৫

১০. 3821116 গ্রুপ ইনু্সজরন্স ... ২৯৫.০০ ২৭০.০০ ৩০৫.০০ ২৪৯.৫৮

১১. 3256106 কপা াক ও কসফটি মডভাইস ... ১০৫.০০ ১০০.০০ ৯৬.০০ ৮৯.৯৪

১২. 3254102 ককমিৈ সািমসমড ... ৫২৫.০০ ৫১৫.০০ ৫১৫.০০ ৪৫৫.০৩

১৩. 3111338 মিদ্যুৎ ও পামৈ (কি থচারী) (কেড ১-১০) ... ৭০.০০ ৬৫.০০ ৭০.০০ ৫৮.৪২

১৪. 3111327 অমিকাল ব্যয় ... ১১২৫.০০ ১০৮০.০০ ১০৮০.০০ ৯৯২.২৫

১৫. 3111338 ম ফট ভািা (কি থচারী) ... ১৯৫.০০ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ১৭০.২৯

১৬. 3257302 কিমডকুাল (সরিরাহ ও সামভ থস) ... ৫৭৫.০০ ৫৫০.০০ ৫২৫.০০ ৫৫০.৬৯

১৭. 3258106 মিদ্যুৎ ও রক্ষণাজিক্ষণ (হাউমেং এজেট) ... ৬৫.০০ ৬০.০০ ৬৫.০০ ৫১.৯২

১৮. 3258106 মিদ্যুৎ ও রক্ষণাজিক্ষণ (েয়পাহাি এজেট) ... ৩০.০০ ২৫.০০ ৬০.০০ ১৫.৬৮

১৯. 3111338 জ্বালামৈ ভািা ... ৩৮৫.০০ ৩৭০.০০ ৩৯০.০০ ৩৪৮.০৫

২০. 3111306 ম ক্ষা ভািা ... ৫০.০০ ৪৫.০০ ৫৫.০০ ৩৯.৬৯

২১. 3256107 িামষ থক ক্রীিা ও সাংস্কৃমিক অনুষ্ঠাৈামি ... ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ৩০.৮৯

২২. 3731101 ছুটি ৈগিায়ৈ ... ১৯৫.০০ ১৯০.০০ ১৯৫.০০ ১৭৭.২৫

২৩. 3258108 স্কুল ও িসমেি ... ৮২.০০ ৭৫.০০ ৮০.০০ ৬৪.১২

২৪. 3111302 পমরিহৈ খরচ (কি থচারী) (কেড ৮-১৪) ... ৩.২৫ ৩.০০ ৩.০০ ২.০৯

২৫. 3111321 ম ক্ষাৈিী  ভািা (কি থচারী) (কেড ৮-১৪) ... ১৮০.০০ ৯০.০০ ৫০.০০ ১৯৫.৯২

২৬. 3821102 ভূমি রােস্ব ... ৪০.০০ ৩৫.০০ ৫০.০০ ৩০.২৫

২৭. 3821103 মিউমৈমসপ্যালটি কর করি, করইটস ... ৪২.০০ ৩৫.০০ ৬২.০০ ২৮.১৪

২৮. কটজলকস্, কটমলমপ্রিার , ফুাকস্ ও ইিারজৈট ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৯. 3211120 কটমলজফাৈ ও কিািাইল ... ১৭.০০ ১৫.০০ ১৬.০০ ১১.৮১

ব্যাজলন্স মস/মড ... ১১৬১৭.৭৫ ১০৯২৮.৫০ ১০৭৬৩.০০ ১১৩০৯.৪৫

(চলিাৈ)

ইোৈ থ মরফাইৈামর মলমিজটড

চ. িফমসল - স্থায়ী পমরচালৈ ব্যয়

* যর্াযর্ কর্তথপজক্ষর অনুজিািৈ এিং আমর্ থক মিমি-মিিাৈ অিশ্যই অনুসরণ করজি হজি।
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( লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি অনুজিামিি প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২০-২১ িাজেট িাজেট ২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

ব্যাজলন্স মি/মড ১১৬১৭.৭৫ ১০৯২৮.৫০ ১০৭৬৩.০০ ১১৩০৯.৪৫

৩০. 3255105 মুদ্রণ ও িজৈাহমর ... ৪০.০০ ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৪.৩৫

৩১. 3211110 মলগ্যাল এক্সজপৈজসস ... ২৫.০০ ২০.০০ ২০.০০ ১৩.৩৩

৩২. 3221101 অমডট মফ ও খরচ ... ৩.০০ ২.৫০ ২.৫০ ২.৩২

৩৩. 3211125 প্রচার ও মিজ্ঞাপৈ ... ৫৫.০০ ৫০.০০ ৪০.০০ ৫৬.৭৯

৩৪. 3211119 কপাজেে ও কটমলোি ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ১.৫৭

৩৫. 2144103 কােিস্ সম্পমকথি ব্যয় ... ৫.০০ ৫.০০ ৬.০০ ১.৩১

৩৬. 3231201 প্রম ক্ষণ খরচ (স্থাৈীয় ও বিজিম ক) ... ৩০.০০ ২০.০০ ৩০.০০ ১৩.৭২

৩৭. কিাড থ সভা ও এমেএি এর খরচ ... ৪৫.০০ ৪০.০০ ৩০.০০ ৩৯.৬৮

৩৮. 3211127 খিজরর কাগে, সািময়কী ও কামরগমর িইপত্র ক্রয় ৭.২৫ ৭.০০ ৩.০০ ৬.২১

৩৯. 3257304 িাগাৈ ... ২.০০ ২.০০ ২.০০ ২.১৫

৪০. 3258108 মিশ্রািাগার খরচ ... ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ০.০০

৪১. 3257101 কামরগমর সহায়িার পরাি থজকর মফ ... ৫০.০০ ৪০.০০ ৫০.০০ ৩৮.১৯

৪২. 3221108 ব্যাংক চােথ/কলমভ ... ৬.৫০ ৬.০০ ৬.০০ ৫.০০

৪৩. 3221109 সামভ থস চােথ-মিমপমস ... ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.৫০ ৭.০০

৪৪. 2144103 রপ্তামৈ খরচ ... ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ০.২৮

৪৫. 3258108 পুমল  ব্যারাক খরচ ... ৬.১১ ৬.১১ ৬.১১ ০.০৭

৪৬. অিচয় ... ৮৫০.০০ ৮১০.০০ ৬৬০.০০ ৮০০.২৭

৪৭. 3258105 রক্ষণাজিক্ষণ ও ওভারজহামলং ... ২৪০০.০০ ২৩৫০.০০ ২১০০.০০ ২২৯০.৫৯

৪৮. 3821116 মিিা ... ২৮০.০০ ২৫০.০০ ৩০০.০০ ২২৯.৩১

৪৯. 3221106 যাৈিাহৈ ভািা ... ৭২০.০০ ৭২০.০০ ৭০০.০০ ৭০১.৫৮

৫০. 3211130 যািায়াি ব্যয় ও ভ্রিৈ ব্যয়: (অভুিরীণ) ... ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৫৫.০০ ৫৯.৫৯

৫১. যািায়াি ব্যয় ও ভ্রিৈ ব্যয়: (বিজিম ক) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫২. 3111335 ৈিিষ থ ভািা ... ৪২.৫০ ৪২.৫০ ৪০.৩৩ ৩৭.৩০

৫৩. সূিণ থ েয়িী উৎযাপৈ িািি ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৫৪. 3211129 ঢাকা মলয়াঁজো অমফজসর ভািা িািি ... ৯.৫০ ৯.০০ ৭.৩০ ৮.২৯

৫৫. 3721108 সািামেক িায়িদ্ধিা (মসএসআর) খাজি ব্যয় ... ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ০.০০

৫৬. ট্যাংক ককমলজে ৈ িািি ব্যয় ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬২৯৬.৬১ ১৫৪৪৭.৬১ ১৪৮৯০.২৪ ১৫৬৫৮.৩৫কিাট : ইোৈ থ মরফাইৈামর মলমিজটড (িফমসল -চ):-

ইোৈ থ মরফাইৈামর মলমিজটড

চ. িফমসল - স্থায়ী পমরচালৈ ব্যয়
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*ণ. িফমসল - পমরচালৈার স্থায়ী সম্পমিজি মিমৈজয়াগ (মূলিৈ োিীয় ব্যয়) ( লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি অনুজিামিি প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২০-২১ িাজেট িাজেট ২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

ক. ইোৈ থ মরফাইৈারী মল.

১. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ৪১.৫০ ১৯৮.০০ ২০১.০০ ২৭.৯৫

২. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ৮১.২০ ২৮৪.৯৮ ৭৫.০০ ৮৮.৮৬

খ. পদ্মা অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

৩. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ২৮৫.০০ ৪২১.৪৫ ৪২১.৪৫ ৩৩৮.২৯

৪. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ২০৫.৭০ ৯৩.৩০ ৯৩.৩০ ২১.১৫

গ. যমুৈা অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

৫. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ৬১৬.০০ ৪০০.০০ ৪০০.০০ ১৮০.৯৬

৬. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ৮০.০০ ১০০.০০ ১০০.০০ ২৫.৯৭

র্. কির্ৈা কপজট্রামলয়াি মল.

৭. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ১০০.০০ ৫০.০০ ২০০.০০ ২.৩৬

৮. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ২০০.০০ ১০০.০০ ৩০০.০০ ৯.৫৭

৯. টুলস ও অন্যান্য উপকরণ ... ৩০০.০০ ৩০০.০০ ৬০০.০০ ৪৯৭.৩০

ঙ. এল মপ গ্যাস মল.

১০. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ৪০.০০ ০.০০ ৪০.০০ ০.০০

১১. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ৪০.০০ ২০.০০ ৫৪.০০ ৪.১৮

চ. েুান্ডড থ এম য়াটিক অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

১২. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ৫০০.০০ ৪৭০.০০ ৭৫৬.৫৪ ২৩০.৭৯

১৩. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ১৫০.০০ ১০০.০০ ২০০.০০ ২৪.৮৬

১৪. মলফট ও মলফট স্থাপৈ ব্যয় ০.০০ ০.০০ ১০০.০০ ০.০০

ছ. ইোৈ থ লুমেজকি কেন্ডাস থ মল.

১৫. যাৈিাহৈ ক্রয় ... ৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬. আসিািপত্র ও অমফস সরঞ্জাি ... ২.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০

কিাট (িফমসল -ণ): ... ২৭০১.৬৫ ২৫৩৭.৭৩ ৩৫৪১.২৯ ১৪৫২.২৪

* কজপ থাজর ৈ/সংস্থার মৈেস্ব অর্ থায়জৈ পমরচালৈার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পি মকংিা প্রকজে মিমৈজয়াজগর কক্ষজত্র  সরকাজরর যর্াযর্ অনুজিািৈ এিং 

মৈয়ি-ৈীমি পালৈ সাজপজক্ষ সংমিে খাজি িাজেজট িরাদ্দকৃি অর্ থ ব্যয় করা কযজি পাজর।

িাংলাজি  কপজট্রামলয়াি কজপ থাজর ৈ

( প্রমিষ্ঠাৈসমূহ )
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( লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক অর্ থনৈমিক মিিরণ িাজেট সংজ ামিি অনুজিামিি প্রকৃি

ৈম্বর ককাড ২০২০-২১ িাজেট িাজেট ২০১৮-১৯

২০১৯-২০ ২০১৯-২০

ক. ইোৈ থ মরফাইৈামর মল.

১. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) এিং ভূমি 

ও অন্যান্য ... ৩৫০.০০ ৫২৪.৮৯ ৩১১.০০ ৭৯.২০

২. সামভ থস থ প্ল্ুাি এন্ড কিম ৈামরে ... ১২২৫.০০ ১৫৬৪.৫২ ৭৭৩.০০ ৮৪০.৯৮

খ. পদ্মা অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

৩. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) ... ১৩৯৪৮.০০ ৪৪১৫.০০ ৭৪৯৩.০০ ২৪৮৬.৬১

৪. যন্ত্রপামি ... ২৪৪০.০০ ৫৪৭১.০০ ৬০৪১.০০ ৫৩৯.৩৭

৫. ভূমি ও অন্যান্য ... ২৪৯.৫০ ১৭৪.০০ ১৭৪.০০ -৪.৬৩

গ. যমুৈা অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

৮. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) ... ৯৪২২.০০ ২২৭৫.০০ ৬৬৯৬.০০ ১৯৬৯.৮৫

৯. যন্ত্রপামি ... ৯৩৫.০০ ৫১৭.০০ ৭৫০.০০ ১১৪.১৭

১০. ভূমি ক্রয় ও উন্নয়ৈ ... ১৬০.০০ ৩.০০ ১৬০.০০ ০.০০

১১. ট্যাংক ও পাইপ লাইৈ ... ১৭৭৫.০০ ১১১০.০০ ১৮০০.০০ ৪১৫.৪৫

১২. পাম্প, মফমলং ও অমি মৈি থাপক যন্ত্র ... ১২৫০.০০ ৩৬৩.০০ ১৭১৫.০০ ৪২.৪৬

১৩. গজিষৈাগার ও কামরগমর সরঞ্জাি ... ১৩৫৭.০০ ৪৯৬.৩০ ৭০৭.০০ ৪২.২৭

১৪. কেটি ও িােথ স্থাপৈ ও করলওজয় সাইমডং ... ৪০৫.০০ ৭৮১.০০ ৭২০.০০ ২৩৭.৪৩

১৫. কৈস্ট্রাক ৈ অি িংলা ওজয়ল ইৈেজল ৈ (যমুৈার অং ) ০.০০ ২৫০.০০ ০.০০ ০.০০

১৬. টুলস্ ও অন্যান্য উপকরণ ... ১০০০.০০ ৩০৫.০০ ৮৬০.০০ ৭৪.১২

র্. কির্ৈা কপজট্রামলয়াি মল.

১৭. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) ... ২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ৫৪২.৮০

১৮. যন্ত্রপামি ... ৪০০.০০ ৩০০.০০ ৭০০.০০ ৩০.৩৪

১৯. বিলািারসমূহ ... ১২০০.০০ ৫০০.০০ ১০০০.০০ ৩৮৩.২৬

২০. মফমলং ও সামভ থস কে ৈ ... ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৫০০.০০ ৬৯০.৪০

২১. কৈস্ট্রাক ৈ অি িংলা ওজয়ল ইৈেজল ৈ (কির্ৈার অং ) ০.০০ ১০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০

২২. কৈস্ট্রাক ৈ অি এলমপমে িটমলং প্ল্ুাি এুাট িংলা 

(কির্ৈার অং ) ... ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৩. কৈস্ট্রাক ৈ অি LOBP এুাট এিআই, চট্টোি ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

২৪. প্রস্তামিি িহুিল ভিৈ, 131-133, িমিমঝল িা/এ, ঢাকা ... ৫০০.০০ ৫০.০০ ৫০০.০০ ০.০০

২৫. মিৈটি অজয়ল িাজকথটিং ককাম্পামৈর প্রিাৈ স্থাপৈায় অজটাজি ৈ ৩০০০.০০ ১৫০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০

ঙ. এল মপ গ্যাস মল.

26. পাম্প, কপ্রাডাট কৈজভয়র কচইৈ যন্ত্রপামি ও মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং ১০৬৩.০০ ১৫৫.০০ ১২৭৫.০০ ০.০০

২৭. কিম ৈামরে ও অন্যান্য ... ৭০.০০ ২০.০০ ১০০.০০

২৮. এলমপমে মসমলন্ডার ২০,০০০ ... ৬০০.০০ ১০০.০০ ৬০০.০০ ৪৮.০০

২৯. কৈস্ট্রাক ৈ অি এলমপমে িটমলং প্ল্ুাি এুাট িংলা 

(এলমপমের অং ) ০.০০ ০.০০ ১.০০ ০.০০

চ. েুান্ডাড থ এম য়াটিক অজয়ল ককাম্পামৈ মল.

৩০. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) ... ৩২৬৫.৯৭ ১৩৫৭.১০ ১৬৫৬.৬০ ৪০৮.১২

৩১. যন্ত্রপামি ... ৪৮৯৮.৯৫ ২০৩৫.৬৩ ১২৯৬.৮৪ ৬২৪.৮৯

৩২. পাইপ লাইৈ স্থাপৈ ... ১১৯৪.৪৫ ৫১২.২৫ ১১১৭.০২ ৫৯৯.৭৫

৩৩. ভূমি অমিেহণ ও ভূমি উন্নয়ৈ ... ৮৫৮.৪৪ ৭৫০.৪৪ ১০৫৮.২৬ ৯৮৬.০০

ছ. ইোৈ থ লুমেজকি কেন্ডাস থ মল.

৩৪. িালাৈ ও অন্যান্য মৈি থাণ (মসমভল ইমঞ্জমৈয়ামরং) ... ১৮০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

৩৫. যন্ত্রপামি ... ৩৭৫.৭৫ ২৩০.০০ ২৩০.০০ ০.০০

কিাট (িফমসল -ি) : ... ৫৫১২৩.০৬ ২৮৮৬০.১৩ ৪৬২৩৪.৭২ ১১১৫০.৮৪

সি থজিাট (ণ+ি) : ... ৫৭৮২৪.৭১ ৩১৩৯৭.৮৬ ৪৯৭৭৬.০১ ১২৬০৩.০৮

িাংলাজি  কপজট্রামলয়াি কজপ থাজর ৈ

( প্রমিষ্ঠাৈসমূহ )

*ি. িফমসল - অন্যান্য িীর্ থজিয়ামি সম্পমিজি মিমৈজয়াগ (মূলিৈ োিীয় ব্যয়)

*  কজপ থাজর ৈ/সংস্থার মৈেস্ব অর্ থায়জৈ পমরচালৈার স্থায়ী ও অন্যান্য স্থায়ী সম্পি মকংিা প্রকজে মিমৈজয়াজগর কক্ষজত্র  সরকাজরর যর্াযর্ অনুজিািৈ এিং মৈয়ি -ৈীমি পালৈ সাজপজক্ষ 

সংমিে খাজি িাজেজট িরাদ্দকৃি অর্ থ ব্যয় করা কযজি পাজর।
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