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বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন 
 

১.ভূমিকা    
  ১৯৭২ সাদলর ২৭ শশ নদেম্বর িহািান্য রাষ্ট্রপমি জামির মপিা বঙ্গবন্ধু শশখ মুমজবুর রহিান এর ১৪৩ নাং 

আদেশ বদল ১৯৭৩ সাদলর জানুয়ামর িাদস জািীয় পর্ যটন সাংস্থা মহদসদব ‘‘বাাংলাদেশ পর্ যটন করদপাদরশন (মবমপমস)’’ 

প্রমিমিি হয়। ১৯৭২ সদন ১.০০ শকাটি টাকা অনুদিামেি মূলধদনর মবপরীদি ৫.০০ লক্ষ টাকা পমরদশামধি মূলধন ও শ াট 

শ াট ৬ টি ইউমনট মনদয় মবমপমস বামিমজিক কার্ যক্রি শুরু কদর । র্া বৃমি শপদয় বিযিাদন ৪৬ টিইউমনদট উন্নীি হদয়দ । 

বিযিাদন সাংস্থাটির অনুদিামেি মূলধদনর পমরিাি ১৫.০০ শকাটি টাকা এবাং পমরদশামধি মূলধদনর পমরিাি ৬.৬৬ শকাটি 

টাকা। ২০১৯-২০ অর্ যব র পর্ যন্ত সাংস্থাটি মনজস্ব আয় শর্দক সকল ব্যয় মনব যাহ কদর মুনাফার উপর আয়কর বাবে ৩৭৭০.৫৪ 

লাখ, লেিাাংশ বাবে ৭৯৫.০০ লাখ, েিাট বাবে ৪৮৫০.৪৫ লাখ ও মিএসএল বাবে ৩৩৮৩.১৬ লাখ টাকা সরকামর 

শকাষাগাদর জিা প্রোন কদরদ । অমধকন্তু সাংস্থাটি এর্াবি মনজস্ব িহমবল শর্দক মূলধনী খাদি মবমনদয়াগ কদরদ  

১১২৫৬.০১ লাখ টাকা। 

 

২. রূপকল্প (Vision)  

 

  বাাংলাদেশদক েমক্ষি এমশয়ার অন্যিি পর্ যটন গন্তব্য মহদসদব প্রমিমিি করা। 

 

৩. অমেলক্ষি (Mission)   
 

 পর্ যটন সুমবধামে সৃমি কদর কমিউমনটি শবইজ্ি ও ইদকা-ট্যিমরজি-এর প্রসার ঘটাদনা। এ াড়া পর্ যটন মশদল্প িানব সম্পদের 

উন্নয়নসহ পর্ যটন সুমবধার সম্প্রসারি। 

                  

 ৪. প্রধান কার্ যাবমলিঃ   

• পর্ যটন এর সম্প্রসারি ও উন্নয়ন, সুদর্াগ-সুমবধা প্রোন, ব্যবস্থা গ্রহি ও পর্ যটন সাংমিি বা সহায়ক  সকল কার্ য 

     সম্পােন;                                     

• পর্ যটন উদযাগসমূদহর সম্প্রসারি এবাং পর্ যটন স্থাপনা ও সামে যদসর মনয়ন্ত্রি; 

• মবদেদশ পর্ যটকদের আকষ যদির উদেদে শেদশর ইমিহাস ও সাংস্কৃমি প্রচারিার িাধ্যদি বাাংলাদেদশর োবমূমিয  

তুদল ধরা;     

• বাাংলাদেদশর অেিন্তদর বা বামহদর অেির্ যনা (reception) ও িথ্য সরবরাহ সুমবধামে সুসাংগঠিিকরি; 

• অেিন্তরীি পর্ যটদন উৎসাহ প্রোন ও উন্নমি সাধন; 

• করদপাদরশদনর কার্ যাবমলর সমহি সম্পৃক্ত করার উদেদে শেদশর অেিন্তদর বা বামহদর শর্ শকান সাংগঠনদক 

উৎসাহ প্রোন; 

• সরকাদরর পূব যানুদিােন সাদপদক্ষ, মবদেদশর সমহি পর্ যটন চুমক্ত সম্পােন; 

• পর্ যটন সাংক্রান্ত নানামুখী গদবষিা পমরচালনা; 

• পর্ যটকদের জন্য শহাদটল, শরস্টুদরন্ট, শরস্ট-হাউজ, মপকমনক স্পট, কিামম্পাং সাইট, মর্দয়টার, মবদনােন পাকয, 

নৃিিশালা, ওয়াটার মিইাং সুমবধা ও পর্ যটকদের জন্য মবদনােন শকন্দ্র অমধগ্রহি, প্রমিিা, মনি যাি, আদয়াজন, 

সাংস্থান এবাং পমরচালনা; 

• ট্রাদেল এদজমি গঠন এবাং েলবি ভ্রিি আদয়াজদনর জন্য শরলওদয়, মশমপাং শকাম্পামন, এয়ারলাইন, জলপর্ ও 

সড়ক পমরবহদনর এদজন্ট মহসাদব কাজ করা; 
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• মশকার এদজমি গঠন, এবাং সাফামর পর্ যটন উন্নয়দনর জন্য কার্ যব্যবস্থা গ্রহি এবাং মশকার অেয়ারণ্য, সাংরক্ষি 

মশকার ভূমি, িৎস্য শপানা উৎপােন, মশকার এলাকা ও পামখ প্রজনন এলাকা রক্ষিাদবক্ষি; 

• স্থাবর বা অস্থাবর শর্ শকান সম্পমি অজযন, অমধকাদর রাখা ও হস্তান্তর; 

• মনজস্ব অর্ য এবাং িহমবলসমূহ মবমনদয়াগ করা এবাং র্খন শর্রূপ আবেক ও উপযুক্ত িদন হদব িখন শসরূদপ  

মবমনদয়াদগর পমরবিযন; 

৫. শকৌশলগি উদেেসমূহ  

• পর্ যটন পদণ্যর প্রচার, মবপিন এবাং শটকসই পর্ যটন উৎসামহিকরদির িাধ্যদি পর্ যটন মশদল্পর মবকাশ; 

• অবকাঠাদিা উন্নয়ন; 

• পর্ যটন খাদি িানবসম্পে উন্নয়ন; 

• পর্ যটন খাদি শসবার িান উন্নয়ন; 

• সাংস্থার মুনাফা বৃমি; 

• েক্ষি আমর্ যক ও প্রশাসমনক ব্যবস্থা মনমিিকরি। 

 

 আবমেক শকৌশলগি উদেেসমূহ 

• বামষ যক কি যসম্পােন চুমক্ত বাস্তবায়ন শজারোরকরি; 

• কার্ যপিমি, কি যপমরদবশ ও শসবার িাদনান্নয়ন; 

• আমর্ যক ও সম্পে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন; 

• জািীয় শুিাচার শকৌশল ও িথ্য অমধকার বাস্তবায়ন শজারোরকরি; 

 

৬. বাপক’র সাম্প্রমিক উদেখশর্াগ্য অজযনসমূহ  
পর্ যটন  বর্ য প্রকল্পের আওতায় জিওজব অর্ যয়ল্পন ২০১৮-২০১৯ অর্ য বছল্পর রািশাহী, রংপুর, জিনািপুর, বগুড়া, 

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছজড়, কুয়াকাটা, ববনাল্পপাল পর্ যটন বমাল্পটল সহ ১০টি আবাজসক বহাল্পটল ও বরল্পতারাঁ নবায়ন ও সংস্কার 

করা হল্পয়ল্পছ। এছাড়া কক্সবািার ও কুয়াকাটায় পর্ যটন  স্ন্যাক্স কর্ যারসহ বেজজং বলাল্পসট জনম যার্ কাি সম্পন্ন হল্পয়ল্পছ এবং 

সংস্থার সকল বাজর্জিযক ইউজনল্পট জনরাপত্তা আইজপ কযাল্পমরা ও সাউন্ড জসল্পেম স্থাপন করা হল্পয়ল্পছ। জিওজব অর্ যায়ল্পন 

প্রকল্পের আওতায় সংস্থার ন্যাশনাল বহাল্পটল এন্ড বেজনং ইনজেটিউট এর সক্ষমতা বৃজির িন্য ভবল্পনর উিযমূখী সম্প্রসারর্, 

আধুজনক প্রজশক্ষর্ ল্যাব স্থাপন, প্রজশক্ষর্ সামগ্রী বর্মন- ল্যাপটপ, কজম্পউটার,অজিও জভজুয়াল,লাইল্পেরীর িন্য বই সংগ্রহ 

করা হয়। এছাড়া  প্রজশক্ষর্ এযাপজলল্পকশন বহাল্পটল অবকাল্পশর আধুজনকায়ন করার মাধ্যল্পম  ট্যযজরিম এন্ড হসজপটাজলটি 

জশল্পের জশক্ষার মান বৃজি করা হল্পয়ল্পছ। জবগত অল্পটাবর- ২০২০ মাল্পস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তযক ঢাকাস্থ আগারগাঁও এ 

ববিল্পমন্ট গাজড় পাজকংসহ ১৫(পল্পনর) তলা জবজশষ্ট  নবজনজম যত সংস্থার প্রধান কার্ যালল্পয়র শুভ উল্পবাধন করা হয়। এছাড়া 

জিওজব অর্ যায়ল্পন নবজনজম যত বসানামসজিি পর্ যটন বমাল্পটল ২০২০ সাল্পল বাজর্জিযকভাল্পব োলু করা হল্পয়ল্পছ। পর্ যটন বর্ য 

প্রকল্পের অধীল্পন শালনায় জনজম যতব্য পর্ যটন  বকন্দ্র এবং জসরািগল্পজর কাজিপুল্পর বরল্পতারাঁসহ বরে হাউস জনম যার্ কাি প্রায় 

সম্পন্ন । বাংলাল্পিল্পশর জবভাগ জভজত্তক ঢাকা, েেগ্রাম, জসল্পলট, খুলনা, বজরশাল ও রংপুর জবভাল্পগর পর্ যটন আকর্ যর্ীয় স্পট 

সমূল্পহর উপর সজেত্র  বই প্রকাশ করা হল্পয়ল্পছ। সংস্থার এনএইেটিটিআই এর আওতায় কুজলনাজর আট য বকাস য োলু করা 

হল্পয়ল্পছ। প্রজত বছর এনএইেটিটিআই হল্পত প্রায় ২,০০০ িন জশক্ষার্ীল্পক প্রজশক্ষর্  প্রিাল্পনর মাধ্যল্পম কম যমূখী কল্পর গল্পড় 

বতালা হল্পে। পর্ যটন করল্পপাল্পরশল্পনর বহাল্পটল বমাল্পটল্পলর আয় বৃজি বপল্পয়ল্পছ এবং অকুল্পপজি ১৫% বৃজি বপল্পয়ল্পছ।  
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৭.   সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ: 

সংস্থার স্থাপনায় সংস্কার এবং মমরামত না করার কারলে পুরাতন আবাসসক স্থাপনার প্রসত পর্ যটকলের অনাগ্রহ। 

মহালটে/লমালটেসমূহ আধুসনক মালনর নয়। মবসরকাসর সংস্থা কর্তযক কর ফাঁসকর কারলে অসম বাজার প্রসতলর্াসিতায় টিলক 

থাকা।  

৮.   ভসবষ্যৎ পসরকল্পনা: 

 েট্টগ্রামস্থ পারজকল্পত এবং োঁপাইনবাবগজ বিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রজতশ্রুত পর্ যটন সুজবধা প্রবতযন 

করা। বাল্পগরহাল্পট খান িাহান আলী মািার  এলাকায় পর্ যটন  সুজবধা জনম যার্ করা । জুন ২০২১ এর মল্পধ্য জসরািগজ বিলার   

কািীপুল্পর, গািীপুল্পরর শালনায়, নারায়নগল্পজর বারিীল্পত  পর্ যটন অবকাঠাল্পমা   এবং নাল্পটাল্পরর রার্ীভবানী রািবাড়ী, 

জসল্পলল্পটর লালাখাল,ল্পশরপুল্পরর গিনী, কুজমল্লা বিলার বিারকানন, বনত্রল্পকানা  বিলার জবিয়পুল্পর স্বে পজরসল্পর  পর্ যটন বসবা 

বকন্দ্র জনম যার্ কাি সম্পন্ন করা। জুন ২০২১ এর মল্পধ্য  বাংলাল্পিশ  পর্ যটন  করল্পপাল্পরশন কর্তযক পজরোজলত  িাতীয় বহাল্পটল ও 

পর্ যটন প্রজশক্ষর্ ইনজষ্টটিউট এর  সক্ষমতা বৃসি এবং ক্ষসতগ্রস্ত মসানামসসজে পর্ যটন মমালটে পুনঃসনম যাে প্রকল্প সম্পন্ন করা। 

বজরশাল বিলার দুগ যাসাগর এলাকায় পর্ যটন সুজবধাজি প্রবতযন। বনায়াখালী বিলার হাজতয়া ও জনঝুম বীল্পপ পর্ যটন বকন্দ্র জনম যার্ 

করা। জুন ২০২২ সাল্পলর মল্পধ্য  পঞ্চগল্পড় পর্ যটন বকন্দ্র জনম যার্ করা।  কক্সবািারস্থ খুরুশকুল্পল  বশখ হাজসনা টাওয়ারসহ পর্ যটন 

বিান ম্থাপন প্রকল্পের সমীক্ষা সম্পন্ন করা। বাপক এর কক্সবািারস্থ  বমাল্পটল প্রবাল কম্পাউল্পন্ড পাঁে তারকা মাল্পনর বহাল্পটল  

জনম যার্ করা। ঢাকাস্থ বাপক এর ৮৩-৮৮ মহাখালীস্থ  িজমল্পত  প্রজশক্ষর্ সুজবধা সম্প্রসারর্সহ বহাল্পটল জনম যার্ করা। জপজপজপল্পত 

কক্সবািারস্থ  বাপক এর বহাল্পটল শশবাল্পল ট্যযজরিম জভল্পলি জনম যার্ এবং খুলনা বিলার মুিগুজন্ন ও জসল্পলল্পট বাপক এর িজমল্পত 

পর্ যটন সুজবধা  জনম যার্ করা। খুলনা জবভাল্পগ সুন্দরবন জভজত্তক  পর্ যটন সুজবধা জনম যার্ করা। বনত্রল্পকানা বিলার বমাহনগল্পজ হাওর 

জভজত্তক এবং সুনামগজ বিলার তাজহরপুল্পর িাজয়ত্বশীর  পর্ যটন  সুজবধা প্রবতযন করা। নিীল্পকজন্দ্রক পর্ যটল্পনর জবকাল্পশর িন্য 

বজরশাল বিলা সিল্পর  পর্ যটন সুজবধা জনম যার্ করা। কয়াকাটা ও কক্সবািাল্পর নবজনজম যত বেজজং বলাল্পসট/ ট্যযজরষ্ট সপ বাজর্জিযক 

ভাল্পব োলু করা। েট্টগ্রাম,ঢাকা ও জসল্পলট জবভাল্পগর জবজভন্ন পর্ যটন স্পট ভ্রমল্পর্র িন্য ট্যজরষ্ট বাস োলু করা। বিল্পশর প্রজতটি 

বিলার স্বতন্ত্র পর্ যটন ব্র্যাজন্ডং প্রর্য়ল্পন কার্ যক্রম গ্রহর্। পর্ যটন ইউ-টিউব েযাল্পনল এর িন্য প্রল্পমাশনাল জভজিও জনম যার্। জবজপজস’র 

বহাল্পটল, বমাল্পটল এবং এনএইেটিটিআই এর উপর প্রল্পমা এবং জবজভন্ন এযাি শতরী। প্রোর-প্রোরর্া িন্য ইংল্পরিী এবং অন্যান্য 

জবল্পিজশ ভার্ায় আকর্ যনীয় ট্যযজরে হযান্ডবুক, ম্যাপ, বোজশওর ইতযাজি মুদ্রর্। বিশীয় উৎসব বকজন্দ্রক জবজভন্ন বপ্রাগ্রাম আল্পয়ািন। 

সুন্দরবন, পাব যতয েেগ্রাম অঞ্চলসহ অন্যান্য স্বে  িনজপ্রয় পর্ যটন আকর্ যর্সমূল্পহর  প্রোর ও জবপর্ন কার্ যক্রম গ্রহর্। বাপক এর 

বহাল্পটল-বমাল্পটল-বক বকন্দ্র কল্পর বিল্পশর জবজভন্ন পর্ যটন আকর্ যর্ এলাকায় সাইল্পনি স্থাপন। রািশাহী, ময়জমজসংহ জবভাল্পগর 

পর্ যটন আকর্ যর্ীয় স্পট সমূল্পহর উপর সজেত্র  বই প্রকাশ করা হল্পব । জবজপজস এবং বাংলাল্পিল্পশর পর্ যটন আকর্ যর্, সুজবধাজি এবং 

জবজভন্ন স্থাপনার উপর ইংল্পরজি ও অন্যান্য জবল্পিজশ ভার্ায় (িাম যান, বেঞ্চ, রাজশয়ান এবং ইংল্পরজি) প্রল্পমাশনাল জভজিও এবং 

েলজিত্র জনম যার্ করা হল্পব।  

০৯. সংস্থার ২০২১-২২ অর্ থবছররর প্রাক্কলিত, ২০২০-২১ অর্ থবছররর সংর ালিত ও অনুর ালিত এবং  

২০১৯-২০ অর্ থবছররর ম াট আয়, ম াট ব্যয়, ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/ (ঘাটলত)  

     প্রধান কার্ যােয়             

                  (েক্ষ টাকায়) 

ক্রল ক 

নম্বর 
লববরণ 

বারেট    

২০২১-২২  

সংর ালিত  বারেট 

২০২০-২১ 

অনুর ালিত বারেট 

২০২০-২১ 

সামসয়ক   

২০১৯-২০ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১. ম াট আয় 2942.90 2849.71 ৩১২২.০৮ 1220.14 

২. ম াট ব্যয় 3351.35 3001.35 ২৯৯৮.০০ 2281.19 

৩. ব্যয় উদ্বতৃ্ত আয়/(ঘাটসত) -408.45 -151.64 1২৪.০৮ -10.61 
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১০. বালজট পর্ যালোচ্না 

ক. পসরচ্ােন বৃত্তান্ত 

 কলপ যালরশলনর প্রধান কার্ যােয় ও এর অধীন ইউসনটসমূলহর পসরচ্ােন বৃত্তান্ত সনলে সংলক্ষলপ বে যনা করা হলো।  

১.  প্রধান কার্ যােয় 

 এ কলপ যালরশলনর সনয়ন্ত্রোধীন ইউসনলটর োভ/ক্ষসত প্রধান কার্ যােলয়র সহসালবর সালথ সমন্বয় কলর করা হয় এবং একীভূত 

তহসবে হলত প্রলয়াজন অনুসালর সবসভন্ন ইউসনলট সবসনলয়াি/ভর্তযসক প্রোন করা হয়। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও 

২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  কলপ যালরশলনর ইউসনটসমূলহর ব্যবসাসয়ক মুনাফা, সুে ও ভাড়া বাবে র্থাক্রলম ২৮.50 

মকাটি ও 29.43 মকাটি টাকা রাজস্ব আয় হলব এবং পসরচ্ােন ব্যয় সনব যালহর পর র্থাক্রলম 1.51 মকাটি ও 4.08 মকাটি টাকা ব্যয় 

ঘাটসত থাকলব হলব বলে প্রাক্কেন করা হলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ঘাটসতর পসরমাে সছে  ১০.৬২ মকাটি টাকা।  

২.  শুল্কমুক্ত সবপসে 

 কলপ যালরশলনর অধীলন শাহজাোে আন্তজযাসতক সবমান বন্দলর ৩টি, সসলেলটর ওসমানী সবমান বন্দলর ১টি এবং চ্ট্রগ্রালম  

১টি শুল্কমুক্ত সবপসে মকন্দ্র রলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর শুল্কমুক্ত সবপসে হলত রাজস্ব আয় অসজযত হলয়লছ 29.88 মকাটি টাকা । 

২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  এ রাজস্ব আয় বৃসি মপলয় র্থাক্রলম ৪০.০০ 

মকাটি  ও ৪1.00 মকাটি টাকায় োঁড়ালব। অপরসেলক ২০১৯-২০ অথ যবছলরর পসরচ্ােন ব্যয় সছে 24.95 মকাটি টাকা । ২০২০-২১ 

অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট তা বৃসি মপলয় র্থাক্রলম 30.28 মকাটি ও ২৯.59 

মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর সংস্থার পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে সছে 4.93 মকাটি টাকা। সংস্থার ২০২০-২১ 

অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২ অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট র্থাক্রলম 10.21 মকাটি ও 11.40 মকাটি টাকার 

পসরচ্ােন মুনাফা অসজযত হলব । 

৩.  পর্ যটন প্রসশক্ষে ইনসিটিউট 

 ইউসনটটির অধীলন একটি প্রসশক্ষে মকন্দ্র, একটি মেঁলস্তারা, ১২০ শয্যাসবসশষ্ট একটি আবাসসক মহালটে রলয়লছ। প্রসত বছর 

এ ইউসনট হলত বহু সংখ্যক প্রসশক্ষোথী প্রসশক্ষে সনলয় মহালটে ও মমালটলে চ্াকুসর পালে। প্রসশক্ষোথীলের সনকট হলত সফ আোয় 

ছাড়াও এ ইউসনট কর্তযক পসরচ্াসেত মহালটে ও মেঁলস্তারা হলত রাজস্ব পাওয়া র্ায়। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনটটি 19.28 মকাটি 

টাকা পসরচ্ােন রাজস্ব অজযন কলর। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট এ রাজস্ব আয় বৃসি মপলয় 19.65 মকাটি টাকায় 

এবং ২০২১-২২ অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট 22.16 মকাটি টাকায় োঁড়ালব। অপরপলক্ষ, ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনটটির 

পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমাে সছে 16.72 মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত 

বালজলট  পসরচ্ােন ব্যয় বৃসি মপলয় 16.97 মকাটি ও 18.29 মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর অত্র ইউসনট 2.56 মকাটি 

টাকার পসরচ্ােন মুনাফা অজযন কলর। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  এ 

ইউসনট র্থাক্রলম 2.68 মকাটি ও 3.87 মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা অজযন করলব।   

৪.  সাভার ইউসনট  

 সাভার স্মৃসতলসৌলধর সবপসরত পালবয ‘‘জয়’’ নালম অত্র ইউসনলটর মেঁলস্তারাটি অবসস্থত। এখালন রাষ্ট্রীয় অসতসথলের জন্য 

একটি সবশ্রামািারও আলছ। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনটটি 

র্থাক্রলম ১.75 ও 1.85 মকাটি টাকা পসরচ্ােন রাজস্ব অজযন করলব বলে আশা করা র্ালে। ২০১৯-২০ অথ যবছলর এ রাজস্ব আলয়র 

পসরমাে সছে 1.24 মকাটি টাকা। অপরপলক্ষ ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২ অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট 

ইউসনটটির পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম 1.46 মকাটি ও 1.63 মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন ব্যলয়র 
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পসরমাে সছে 1.30 মকাটি টাকা। ইউসনটটি ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট 

পসরচ্ােন মুনাফা প্রাক্কেন করা হলয়লছ র্থাক্রলম ০.২৯ মকাটি টাকা এবং ০.২১ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ০.০৬ মকাটি 

টাকা পসরচ্ােন মোকসান হয়।  

৫.   চ্ট্টগ্রাম  ইউসনট  

 পর্ যটকলের থাকার সুসবধালথ য চ্ট্টগ্রাম ইউসনলটর আওতায় একটি মহালটে পসরচ্াসেত হলে। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  

ইউসনটটি ৮.০৮ মকাটি টাকা পসরচ্ােন রাজস্ব অজযন কলর। এ রাজলস্বর পসরমাে হ্রাস মপলয় ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত 

বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট র্থাক্রলম ৬.৮৫ মকাটি টাকা এবং ৭.৭৫ মকাটি টাকা োঁড়ালব। ২০১৯-২০ 

অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমাে সছে ১০.০৯ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  

অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  এ ব্যলয়র পসরমাে বৃসি মপলয় র্থাক্রলম ৭.৯১ মকাটি ও ৮.১৭ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০১৯-২০ 

অথ যবছলর ইউসনটটির পসরচ্ােন ঘাটসতর পসরমাে সছে ২.০০ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  

অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনটটি র্থাক্রলম  ১.০৬ মকাটি ও ০.৪২ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুলোকসান হলব।  

৬.  কক্সবাজার ইউসনট 

 পর্ যটকলের সুসবধালথ য কক্সবাজার ইউসনলট ৩টি আধুসনক আবাসসক মহালটে, ১টি আধুসনক ও ১টি ইলকানসম মেঁলস্তারা, ১০টি 

কলটজ ও ১টি যুব পান্থসনবাস রলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন রাজলস্বর পসরমাে সছে ৯.৪১ মকাটি টাকা।   

২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  তা বৃসি মপলয় র্থাক্রলম ১০.১৮ মকাটি ও 

১০.৯২ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। অপরসেলক ২০১৯-২০ সালে পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমান সছে ৫.৭২ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ 

অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  পসরচ্ােন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ৬.২১ 

মকাটি টাকা এবং ৬.৫২ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  

ইউসনটটি র্থাক্রলম ৩.৯৭ মকাটি টাকা এবং ৪.৪০ মকাটি টাকা পসরচ্ােন মুনাফা অজযন করলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন 

মুনাফার পসরমাে সছে ৩.৬৯ মকাটি টাকা।  

৭.  রাঙ্গামাটি ইউসনট 

 রাঙ্গামাটি ইউসনটটি রাঙ্গামাটির পাহাসড়য়া এোকায় অবসস্থত। এখালন ১টি মমালটে, ১টি মেঁলস্তারা, ৩টি কলটজ, ২টি 

বনলভাজন মকন্দ্র ও ১টি অসিলটাসরয়াম রলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনলটর মমাট পসরচ্ােন রাজলস্বর পসরমাে সছে ২.৯১ মকাটি 

টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট এ রাজস্ব বৃসি মপলয় র্থাক্রলম ৪.১১ 

মকাটি টাকা এবং ৪.৮৭ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। অপরসেলক, ২০১৯-২০ অথ যবছলর এ ইউসনলটর পসরচ্ােন ব্যয় সছে ৩.১৫ মকাটি 

টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  মমাট পসরচ্ােন ব্যয় বৃসি মপলয় 

র্থাক্রলম ৩.৫৭ মকাটি টাকায় এবং ৩.৮১ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ইউসনটটি ২০২০-২১ অথ যবছলর ০.৫৩ মকাটি  টাকা এবং    

২০২১-২২  অথ যবছলর ১.০৬ মকাটি টাকা পসরচ্ােন মুনাফা অজযন করলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর 

পসরমাে সছে ০.২৪ মকাটি টাকা।  

৮.  বগুড়া ইউসনট 

 পর্ যটকলের থাকা ও খাওয়ার সুসবধালথ য বগুড়া ইউসনলটর আওতায় একটি মহালটে ও একটি মেঁলস্তারা ছাড়াও মহাস্থানিলড় 

একটি যুব পান্থসনবাস রলয়লছ। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট ইউসনটটির পসরচ্ােন 

রাজস্ব হলব র্থাক্রলম ২.৯৮ মকাটি ও ৩.১৫ মকাটি টাকা এবং পসরচ্ােন ব্যয় হলব র্থাক্রলম ২.১০ মকাটি ও ২.২৫ মকাটি টাকা। 
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২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  পসরচ্ােন মুনাফা হলব র্থাক্রলম ০.৮৭ 

মকাটি ও ০.৯৩ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে সছে ০.২৫ মকাটি টাকা। 

৯.  রাজশাহী ইউসনট  

 পর্ যটকলের থাকা ও খাওয়ার সুসবধালথ য রাজশাহী ইউসনলট একটি মহালটে ও একটি মেঁলস্তারা রলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  

ইউসনটটি ২.৪৪ মকাটি টাকার পসরচ্ােন রাজস্ব অজযন কলর। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর 

প্রাক্কসেত বালজলট  এ রাজস্ব আয় বৃসি মপলয় র্থাক্রলম ২.৮৬ মকাটি ও ৩.২৬ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। অপরসেলক, ইউসনটটির  

২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন ব্যয় সছে ২.১৩ মকাটি টাকা র্া বৃসি মপলয় ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  

অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  র্থাক্রলম ২.৩৫ মকাটি এবং ২.৫৭ মকাটি টাকা হলব। ইউসনটটির ২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন 

মুনাফার পসরমাে সছে ০.৩১ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট   

র্থাক্রলম ০.৫১ মকাটি টাকা এবং ০.৬৯ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা হলব।       

১০.  রংপুর ইউসনট  

 পর্ যটকলের সুসবধালথ য রংপুর মজোয় এ মমালটেটি চ্ালু করা হয়। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনলটর রাজস্ব আলয়র পসরমাে 

সছে ২.৪৭ মকাটি টাকা র্া ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট বৃসি মপলয় 

র্থাক্রলম ৩.৩০ মকাটি ও ৩.৫০ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর 

প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনলটর পসরচ্ােন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ২.৪০ মকাটি ও ২.৫৩ মকাটি টাকা। ইউসনটটি ২০১৯-২০ 

অথ যবছলর ০.৪০ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা অজযন কলর। পক্ষান্তলর ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  

অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  র্থাক্রলম ০.৯০ মকাটি টাকার এবং ০.৯৭ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা অসজযত হলব।  

১১.  ট্যযরস এযান্ড ট্রালভেস এবং মরন্ট-এ কার 

 ট্যযরস এযান্ড ট্রালভেস এবং মরন্ট-এ কার ইউসনটটি ঢাকায় অবসস্থত। মেসশ ও সবলেসশ পর্ যটকলের সনলয় েেিত ভ্রমে, মনৌ-

সবহার ও নির পসরভ্রমলের মাধ্যলম এর কার্ যক্রম পসরচ্াসেত হয়। অত্র ইউসনলটর আওতায় একটি ওয়াটার মভলসে ও একটি সিি 

মবাট রলয়লছ। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনটটি র্থাক্রলম ০.৫০ 

মকাটি ও ০.৫৩ মকাটি টাকা রাজস্ব আয় হলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর এর রাজস্ব আলয়র পসরমাে সছে ০.৩২ মকাটি টাকা। অপরসেলক 

২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  এর পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমাে োঁড়ালব 

র্থাক্রলম ১.৬০ মকাটি ও ১.৬২ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ অথ যবছলর ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে ১.১০ মকাটি 

টাকা এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর  ১.০৯ মকাটি টাকায় োড়ালব । ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে 

সছে ১.২১ মকাটি টাকা।  

১২.  কুয়াকাটা হসেলি মহামস্ 

 কুয়াকাটা হসেলি মহামস্ ইউসনটটি েসক্ষে বলঙ্গর পট্যয়াখােী মজোয় বলঙ্গাপসািলরর তীলর অবসস্থত। সািলর সূলর্ যােয় ও 

সূর্ যালস্তর দৃশ্য অবলোকলন মেসশ সবলেসশ পর্ যটকলের আকৃষ্ট করার েলক্ষয অত্র ইউসনটটি চ্ালু করা হয়। পর্ যটকলের সুসবধালথ য অত্র 

ইউসনলটর আওতায় ১টি আবাসসক মহালটে ও ১টি মেঁলস্তারা চ্ালু রলয়লছ। অত্র ইউসনট হলত ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত 

বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  র্থাক্রলম ১.৩৬ মকাটি ও ১.৬২ মকাটি টাকা পসরচ্ােন রাজস্ব অসজযত হলব। 

উক্ত সমলয় ইউসনটটি র্থাক্রলম ২.০৬ মকাটি ও ২.১১ মকাটি টাকা পসরচ্ােন ব্যয় সনব যালহর পর ০.৬৯ মকাটি ও ০.৪৯ মকাটি টাকার 

পসরচ্ােন মোকসান  হলব বলে প্রাক্কেন করা হলয়লছ। ২০১৯-২০ অথ যবছলর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে সছে ০.৪৩ মকাটি টাকা।  
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১৩.  সেনাজপুর মমালটে 

 সেনাজপুর মমালটে ইউসনটটি উত্তর বলঙ্গর সেনাজপুর শহলর অবসস্থত। পর্ যটকলের থাকা খাওয়ার সুসবধালথ য এখালন ১টি 

মহালটে ও ১টি মেঁলস্তারা চ্ালু করা হয়। অত্র ইউসনট হলত ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর 

প্রাক্কসেত বালজলট  র্থাক্রলম ১.৬৫ মকাটি ও ১.৮৫ মকাটি টাকার রাজস্ব আয় হলব। উক্ত সমলয় র্থাক্রলম ১.৩৫ মকাটি ও ১.৪৪ 

মকাটি টাকা পসরচ্ােন ব্যয় সনব যালহর পর ইউসনটটিলত পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে র্থাক্রলম ০.৩০ মকাটি ও ০.৪১ মকাটি টাকা হলব 

বলে প্রাক্কেন করা হলয়লছ।  ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে সছে ০.২৪ মকাটি টাকা। 

১৪.  মংো ইউসনট  

 মংো ইউসনটটি খুেনার মংোয় অবসস্থত। ইউসনটটির আওতায় ১টি আবাসসক মহালটে ও মেঁলস্তারা রলয়লছ। ইউসনটটি 

২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২ অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট র্থাক্রলম ১.২৩ মকাটি ও ১.৫৩ মকাটি 

টাকার পসরচ্ােন রাজস্ব আয় অজযলনর সবপরীলত র্থাক্রলম ১.১৩ মকাটি ও ১.২৯ মকাটি টাকা পসরচ্ােন ব্যয় সনব যাহ করলব । ফলে 

ইউসনটটি উক্ত সমলয় র্থাক্রলম ০.১০ মকাটি ও ০.২৪ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা অজযন করলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  

ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে সছে ০.২১ মকাটি টাকা।  

১৫.  মটকনাফ ইউসনট 

 মটকনাফ ইউসনটটি কক্সবাজার মজোর মটকনালফ অবসস্থত। পর্ যটকলের থাকা ও খাওয়ার সুসবধার জন্য এখালন একটি 

আবাসসক মহালটে ও মেঁলস্তারা চ্ালু করা হলয়লছ। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত 

বালজলট  ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় হলব র্থাক্রলম ০.৬৫ মকাটি ও ০.৭১ মকাটি টাকা এবং পসরচ্াোনা ব্যয় প্রাক্কেন করা 

হলয়লছ র্থাক্রলম ০.৬৪ মকাটি ও ০.৭০ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলর ইউসনটটির ০.৪৫ মকাটি টাকার এবং ২০২১-২২   

অথ যবছলর ০.০১ মকাটি টাকার পসরচ্ােন মুনাফা োঁড়ালব । ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর মুনাফার পসরমাে 

সছে ০.০২৫ মকাটি টাকা। 

১৬.   ট্যসঙ্গপাড়া ইউসনট 

 ট্যসঙ্গপাড়া ইউসনটটি জাসতর জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুসজবুর রহমালনর জন্মস্থান মিাপােিঞ্জ মজোর ট্যসঙ্গপাড়ায় অবসস্থত। 

২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আলয়র 

পসরমাে র্থাক্রলম ০.৩২ মকাটি ও ০.৩৯২০ মকাটি টাকা এবং পসরচ্াোন ব্যলয়র পসরমাে র্থাক্রলম ০.৬৬৩১ মকাটি ও ০.৭৫১৩ 

মকাটি টাকা হলব। ফলে উক্ত সমলয় ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.৩৪ মকাটি এবং ০.৩৬ মকাটি 

টাকা । ইউসনলটর পসরচ্ােনা রাজস্ব আলয়র র্তেনায় পসরচ্ােন ব্যয় মবসশ হলব সবধায় এ মোকসান হলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  এ 

ইউসনলট  মোকসালনর পসরমাে সছে ০.৬৮৪৩ মকাটি টাকা ।  

১৭.  মবনালপাে মমালটে 

মবনালপাে মমালটে ইউসনটটি র্লশার মজোর মবনালপাে সীমালন্ত অবসস্থত। ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও 

২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় হলব র্থাক্রলম ০.৫৭ মকাটি ও ০.৭১ মকাটি টাকা এবং 

এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় হলব র্থাক্রলম ০.৫৯ মকাটি ও ০.৬৮ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট 

ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব ০.০২  মকাটি টাকা। পক্ষান্তলর ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট ০.০৩ 

মকাটি টাকা পসরচ্ােন  মুনাফা হলব।  ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে সছে  ০ .১১ মকাটি  টাকা। 
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১৮.  সচ্টািাং সরংক কে যার 

 ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত বালজলট  সচ্টািাং সরংক কে যার 

ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব প্রাক্কেন করা হলয়লছ র্থাক্রলম ১.৬০ মকাটি ও ১.৬৫ মকাটি টাকা এবাং এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয়  

র্থাক্রলম ১.৩৭ মকাটি ও ১.৪১ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ অথ যবছলরর সংলশাসধত বালজলট ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর প্রাক্কসেত 

বালজলট  ইউসনলটর পসরচ্ােন উদ্বৃলত্তর পসরমাে োঁড়ালব  র্থাক্রলম ০.২৩ মকাটি এবং ০.২৪ মকাটি টাকা ।২০১৯-২০ অথ যবছলর 

ইউসনটটির পসরচ্ােন উদ্বৃলত্তর  পসরমাে সছে ০.৩৫ মকাটি টাকা। 

১৯.   সসলেট মমালটে 

 সসলেট মমালটে ইউসনটটি সসলেট শহলর অবসস্থত। ইউসনটটি ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর র্থাক্রলম ১.২০ মকাটি ও 

১.৫৫ মকাটি টাকার পসরচ্ােন রাজস্ব অজযন এবং এর সবপরীলত র্থাক্রলম ১.১৭ মকাটি ও ১.৪০ মকাটি টাকার পসরচ্ােন ব্যয় 

সনব যালহর পর অথ যবছরদ্বলয় র্থাক্রলম ০.০৩ মকাটি টাকা এবং ০.১৫ মকাটি টাকা পসরচ্ােন মুনাফা অজযন করলব। ২০১৯-২০ 

অথ যবছলর  ইউসনটটি  ০.১০৮৩ মকাটি টাকা পসরচ্ােন মুনাফা অজযন কলর।  

২০.  সািরোসড় ইউসনট  

 সািরোসড় ইউসনটটি র্লশাহর মজোর কলপাতাক্ষ নেীর সসন্নকলট অবসস্থত। এটি মহাকসব মাইলকে মধুসূেন েলত্তর 

জন্মস্থান  ও একটি েশ যনীয় স্থান। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  উভয় অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় 0.55 োখ টাকা 

োঁড়ালব। উক্ত সমলয় পসরচ্ােনা ব্যয় র্থাক্রলম ৭.৪৬ োখ টাকা ও ৭.৮৬ োখ টাকা হলব । ফলে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর 

ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ৬.৯৪ োখ টাকা ও ৭.৩৪ োখ টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর এ 

ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে সছে ৫.৮৮ োখ টাকা। 

২১.   খািড়াছসড় ইউসনট 

খািড়াছসড় ইউসনটটি খািড়াছসড় মজোর পাহাসড় এোকায় অবসস্থত। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ যবছলর ইউসনটটির 

পসরচ্ােন রাজস্ব আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ র্থাক্রলম ০.৯১ মকাটি ও ০.৯৫৫০ মকাটি টাকা এবং পসরচ্ােনা ব্যয় হলব র্থাক্রলম 

১.০৯ মকাটি ও ১.০৮ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আলয়র পসরমাে সছে ০.৬০ মকাটি টাকা এবং 

এর সবপরীলত পসরচ্ােন ব্যলয়র পসরমাে সছে ০.৭৭ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসান সছে ০.১৮ 

মকাটি টাকা। ২০২০-২১ অথ যবছলর  এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর  এই ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসান প্রাক্কেন করা হলয়লছ র্থাক্রলম 

০.১৮ মকাটি এবং ০.১৩ মকাটি টাকা।  

২২.   মুসজব নির ইউসনট  

           মুসজব নির ইউসনটটি মমলহরপুর মজোয় অবসস্থত। অত্র ইউসনট হলত ২০২০-২১ ও ২০২১-২২   অথ যবছলর ১.০০ েক্ষ  টাকা 

রাজস্ব আয় এবং এর সবপরীলত উক্ত বছরদ্বলয় র্থাক্রলম ২৩.৬৩ েক্ষ টাকা এবং ২৪.৪৩ েক্ষ টাকা টাকা ব্যয় হলব। ফলে উক্ত 

সমলয় ইউসনটটি ২৩ েক্ষ টাকা পসরচ্ােন মোকসালনর সমু্মখীন হলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  ইউসনটটির পসরচ্ােন মোকসালনর 

পসরমাে সছে ১৭.০০  েক্ষ টাকা।  

২৩.    মাধবকুন্ড ইউসনট 

সসলেট সবভালির মমৌেভীবাজার মজোর বড়লেখা উপলজোয় পাহালড়র িাঁ মবলয় ৯০ ফুট সনলচ্ মনলম এলসলছ মেলশর 

সব যবৃহৎ ও সচ্র প্রবাহমান মাধবকুন্ড জেপ্রপাতটি। জেপ্রপাত মকসন্দ্রক মাধবকুন্ডলক অতযাধুসনক পর্ যটন মকলন্দ্র রূপান্তলরর উলেলশ্যই 

মাধবকুণ্ড ইউসনটটি গ্রহে করা হয়। অত্র ইউসনট হলত ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর র্থাক্রলম ০.০৪ মকাটি এবং ০.০৫ মকাটি 
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টাকা রাজস্ব আয় এবং এর সবপরীলত ০.২০ মকাটি এবং ০.২১ মকাটি টাকা ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ। ফলে উক্ত সমলয়দ্বলয় ইউসনটটি 

র্থাক্রলম ০.১৫ মকাটি এবং ০.১৬ মকাটি  টাকা পসরচ্ােন মোকসালনর সমু্মখীন হলব ।  

২৪.    কান্তসজর মসন্দর ইউসনট  

কান্তসজর মসন্দর ইউসনটটি সেনাজপুর মজোয় অবসস্থত। অত্র ইউসনটটি সেলজ পসরচ্াসেত হলে।  

২৫.     জাফেং ইউসনট 

জাফেং ইউসনটটি সসলেট মজোর মিায়াইনঘাট উপলজোর একটি উলেখলর্াগ্য েশ যনীয় পর্ যটন মকন্দ্র। সসলেট শহর মথলক 

আনুমাসনক ৬০ সকলোসমটার দূলর বাংোলেশ ভারত সীমালন্ত ভারলতর মমঘােয় রালজযর সীমানায় অবসস্থত। অত্র ইউসনটটি    

২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর র্থাক্রলম ০.০৫ এবং ০.০৬ মকাটি  টাকার পসরচ্ােন রাজস্ব আয় করলব এবং এর সবপরীলত 

র্থাক্রলম ০.৪৩ মকাটি ও ০.৪৪ মকাটি টাকার পসরচ্ােন ব্যয় সনব যাহ করলব । ফলে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর ইউসনটটি 

র্থাক্রলম ০.৩৭৪৯ মকাটি ও ০.৩৮২৮ মকাটি টাকার পসরচ্ােন ঘাটসতর সমু্মখীন হলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর এ ইউসনলট পসরচ্ােন 

ঘাটসতর পসরমাে সছে ০.১৮৩১ মকাটি টাকা।  

২৬.   সসচ্বােয় সভআইসপ কযালফলটসরয়া  

 ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর সসচ্বােয় সভআইসপ কযালফলটসরয়া ইউসনটটির পসরচ্ােন আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ 

র্থাক্রলম ১.৮০ মকাটি ও ২.০০ মকাটি টাকা এবাং এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ১.৮৪ মকাটি ও ২.০১ 

মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.০৩ মকাটি ও 

০.৩৯ েক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ০.৯৪ েক্ষ টাকা পসরচ্ােন মোকসান  সছে।  

২৭.     সংসে সভআইসপ কযালফলটসরয়া 

 ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  উভয় অথ যবছলর সংসে সভআইসপ কযালফলটসরয়া ইউসনটটির পসরচ্ােন আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ 

৩.২১ মকাটি টাকা। এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় হলব র্থাক্রলম ৩.৩৯ মকাটি ও ৩.৪৩ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ অথ যবছলর 

পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.১৮ মকাটি  এবং  ২০২১-২২  অথ যবছলর ইউসনলটর  পসরচ্ােন মোকসান োঁড়ালব 

০.২২  মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর  এই ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে  সছে ০.৪৫ মকাটি টাকা। 

২৮.    বান্দরবন ইউসনট  

২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর অত্র ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় হলব ১.০১৫ মকাটি ও ১.০৯ মকাটি টাকা এবং 

এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় হলব র্থাক্রলম ০.৯১ মকাটি ও ০.৯৪ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর ইউসনলটর 

পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.১১ মকাটি ও ০.১৫ মকাটি টাকা। 

 ২৯.     ঢাকা সচ্সড়য়াখানা  

 ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর অত্র ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ ১.৭০ মকাটি এবং ২.০০ 

মকাটি টাকা এবং এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ১.৬৬ মকাটি ও ১.৯২ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ 

ও ২০২১-২২   অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন মুনাফার পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.০৫ এবং ০.০৮ মকাটি টাকা। 
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৩০.  মসানা মসসজেঃ  

 ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর অত্র ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ ০.৫৫ মকাটি এবং ০.৭৬ 

মকাটি টাকা এবং এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ১.৩৫ মকাটি ও ১.০২ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ ও 

২০২১-২২   অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.৮০ এবং ০.২৭ মকাটি টাকা। 

৩১. রুফ টপ মরস্টুলরন্টঃ  

  ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর অত্র ইউসনটটির পসরচ্ােন রাজস্ব আয় প্রাক্কেন করা হলয়লছ ০.৯৬ মকাটি এবং ২.৩৪ 

মকাটি টাকা এবং এর সবপরীলত পসরচ্াোন ব্যয় সহসাব করা হলয়লছ র্থাক্রলম ১.২২ মকাটি ও ২.৬৬ মকাটি টাকা। ফলে ২০২০-২১ 

ও ২০২১-২২   অথ যবছলর ইউসনলটর পসরচ্ােন মোকসালনর পসরমাে োঁড়ালব র্থাক্রলম ০.২৬ এবং ০.৩২ মকাটি টাকা। 

খ.   মুনাফা ও তহসবে প্রবাহ 

 ২০১৯-২০ অথ যবছলরর সহসাব অনুর্ায়ী কলপ যালরশলন 10.62 মকাটি টাকা করপূব য মোকসান হয়। ২০২০-২১ অথ যবছলর কর 

পূব য মোকসালনর পসরমাে ১.৫২ মকাটি টাকা এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর তা পুনরায় বৃসি মপলয় ৪.০৮ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০২০-

২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর সংস্থায় র্থাক্রলম ৪৫.৭৮ মকাটি টাকা ও ৯৯.৬৭ মকাটি টাকার তহসবে সংগ্রহ হলব  এবং এর সবপরীলত 

২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অথ যবছলর র্থাক্রলম ৩৫.৫৬ মকাটি ও ৯৭.৯০ মকাটি টাকা তহসবে ব্যবহার হলব। ফলে ২০২০-২১ অথ যবছলর 

১০.২২ মকাটি টাকা এবং ২০২১-২২ অথ যবছলর ১.৭৮ মকাটি টাকার তহসবে উদ্বৃত্ত থাকলব।২০১৯-২০ অথ যবছলর সংস্থার ০.৭২ মকাটি 

টাকার তহসবে ঘাটসত সছে।  

 ি.   মূল্যসংলর্াি ও উৎপােনশীেতা 

ক্রসমক 

নং 

সববরে একক বালজট 

২০২১-২২     

সংলশাসধত বালজট 

২০২০-২১  

প্রকৃত 

২০১৯-২০  

১. পসরচ্ােন উদ্বৃত্ত/(ঘাটসত) মকাটি টাকা ২০.১০ ২০.১৭ ৩.৪৩ 

২. অবচ্য় ’’ ১৩.৭৫ 13.27 ৭.৬৩ 

৩. মবতন ও মজুসর ’’ ১৪.২৫ ১৩.৫ ১১.২২ 

৪. মমাট মূল্য সংলর্াি(১+২+৩) ’’ ৪৮.১ ৪৬.৯৪ ২২.২৮ 

৫. কমী সংখ্যা ২৫৩ ২৬০ ১৬৪ 

৬. কমী প্রসত মূল্যসংলর্াি টাকা 1901185.771 1805384.615 1358536.585 

 

২০১৯-২০ অথ যবছলর মমাট মূল্যসংলর্াি সছে ২২.২৮ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২   অথ যবছলর  মূল্যসংলর্াি বৃসি 

মপলয় র্থাক্রলম ৪৬.৯৪ মকাটি এবং ৪৮.১০ মকাটি হলব। কমীপ্রসত মূল্যসংলর্াি ২০২০-২১ অথ যবছলর ১৮০৫৩৮৪.৬১ টাকা এবং 

২০২১-২২  অথ যবছলর ১৯০১১৮৫.৭৭ টাকা োঁড়ালব । ২০১৯-২০ অথ যবছলর কমীপ্রসত মূল্যসংলর্ালির পসরমাে সছে ১৩৫৮৫৩৬.৫৮ 

টাকা।  

ঘ.   সবসনলয়াি ও সঞ্চয়     

ক্রসমক 

নং 

সববরে একক বালজট 

২০২১-২২     

সংলশাসধত বালজট 

২০২০-২১  

প্রকৃত 

২০১৭-১৮  

১. সবসনলয়াি মকাটি টাকা ৯৭.২৬ ৩৪.০২ ৬৯.৫৫ 

২. সংরসক্ষত আয় (নীট মুনাফা বাে েভযাংশ)  ’’ -২.৮৫ -১.১৯ -৬.৯ 

৩. অবচ্য় ’’ ৬.৭৯ 7.52 ৮.৫২ 

৪. মমাট সঞ্চয় (২+৩) ’’ ৩.৯৪ ৬.৩৩ ১.৬২ 
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২০১৯-২০ অথ যবছলরর প্রকৃত সহসাব অনুর্ায়ী সংস্থার ৬৯.৫৫ মকাটি টাকার সবসনলয়াি হয়। ২০২০-২১ অথ যবছলর  

সবসনলয়ালির পসরমাে হ্রাস মপলয় ৩৪.০২ মকাটি টাকা এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর সবসনলয়ালির পসরমাে পূব যবতী বছলরর মচ্লয় বৃসি 

মপলয় ৯৭.২৬ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর সংরসক্ষত আলয়র পসরমাে সছে ঋোত্মক ৬.৯০ মকাটি টাকা। ২০২০-২১ 

ও ২০২১-২২  অথ যবছলর সংরসক্ষত আয় র্থাক্রলম  ঋোত্মক ১.১৯ মকাটি ও ২.৮৫ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০২০-২১ অথ যবছলর মমাট 

সঞ্চয় ৬.৩৩ মকাটি টাকা এবং ২০২১-২২ অথ যবছলর ৩.৯৪ মকাটি টাকায় োঁড়ালব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর মমাট সঞ্চলয়র পসরমাে সছে 

১.৬২ মকাটি টাকা।    

 

ঙ.   মূেধন কাঠালমা  

 ২০২০ অথ যবছলরর ৩০ জুন অনুর্ায়ী কলপ যালরশলনর মমাট সম্পলের পসরমাে সছে ২৯২.৬৬ মকাটি টাকা র্ার ১৪% ঋে 

এবং ৮৬% মূেধন দ্বারা মর্ািান মেওয়া হলয়লছ। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলরর বালজলট মমাট সম্পলের পসরমাে বৃসি মপলয় 

র্থাক্রলম ৩২০.৭৮ মকাটি ও ৪১২.৩৮ মকাটি টাকা এবং ঋে মূেধন অনুপাত োঁড়ালব র্থাক্রলম ১২:৮৮ এবং ১০: ৯০ ।   

 চ্.   সরকাসর মকাষািালর মেয় 

 কলপ যালরশন ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২  উভয় অথ যবছলরর বালজলট ০.২০ মকাটি টাকা েভযাংশ প্রোনসহ র্থাক্রলম ৮.১১ 

মকাটি ও ৮.৫৭ মকাটি টাকা সরকাসর মকাষািালর প্রোন করলব। ২০১৯-২০ অথ যবছলর ৪.৪৭ মকাটি টাকা সরকাসর মকাষািালর জমা 

প্রোন কলরলছ।   

ছ.   জনবে (প্রধান কার্ যােয়)  

 ২০১৯-২০ অথ যবছলর সংস্থার প্রধান কার্ যােলয় মমাট ১৬৪ জন কম যচ্ারী কম যরত সছে। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২   অথ যবছলর  

উক্ত জনবলের সংখ্যা র্থাক্রলম ২৬০ এবং ২৫৩ জলন োঁড়ালব। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর মবতন ভাতা খালত ব্যলয়র 

পসরমান র্থাক্রলম ১৩.৫০ মকাটি এবং ১৪.২৫ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর মবতন ভাতা বাবে ব্যলয়র পসরমাে ১১.২২ মকাটি 

টাকা। ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর কমীপ্রসত িড় মবতন ও ভাতাসে হলব র্থাক্রলম ৫১৯২৩১ টাকা ও ৫৬৩২৪১ টাকা র্া 

২০১৯-২০ অথ যবছলর সছে ৬৮৪৪৫১ টাকা।  

 

জ.   জনবে (ইউসনট/ইউসনটসমূহ)  

 ২০১৯-২০ অথ যবছলর কলপ যালরশলনর ইউসনট/ ইউসনটসমূলহ মমাট কম যরত জনবে সছে ৮৯৯ জন। ২০২০-২১ এবং    

২০২১-২২  অথ যবছলর এ সংখ্যা র্থাক্রলম ৮৯৯ জন এবং ৮৯৫ জন হলব। ২০২০-২১ ও ২০২১-২২  অথ যবছলর মবতন ভাতা খালত 

ব্যলয়র পসরমাে র্থাক্রলম ২১.৮৪ মকাটি টাকা এবং ২৪.৩৫ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর মবতন ভাতা বাবে ব্যলয়র পসরমাে 

২১.২৯ মকাটি টাকা। ২০১৯-২০ অথ যবছলর কমীপ্রসত িড় মবতন ও ভাতাসের পসরমাে সছে ২৩৬৮২০ টাকা র্া ২০২০-২১ অথ যবছলর 

১০৯৫৭৮ টাকায় এবং ২০২১-২২  অথ যবছলর  ১২২২০৩ টাকায় োঁড়ালব বলে সহসাব করা হলয়লছ। 

 

 

 

 
প্রসতটি খালত ব্যলয়র মক্ষলত্র  আসথ যক সবসধ-সবধান  অনুসরে করলত হলব। 



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 
িববরণ বােজট বােজট সংেশািধত বােজট 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

া িলত আয় ও য়

ধান কাযালয় 

(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

আয় 
১ ইউিনটস হ হেত লিভ সং হ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২ সরকাির  অ দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৩ বেদিশক অ দান  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ লাইেস  িফ, কর ইত ািদ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৫ রিজে শন ও বািষক িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৬ সবার জ  া  িফ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কাশনা িব য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮ বসািয়ক নাফা  ২০১০.০২  ২০১৬.৬৫  ২৪৩৫.৮৭  ৩৪২.৮৭. 

৯ া  দ  ১১৬.০০  ১১৬.০০  ১০০.০০  ১৯৭.৩০. 

১০ া  ভাড়া  ৭৯৪.৮৮  ৭১০.৫৭  ৫৭২.২১  ৫৪৯.৫৫. 

১১ অ া   ২২.০০  ৬.৪৯  ১৪.০০  ১৩০.৪২. 

১২ মাট আয়  ২৯৪২.৯০  ২৮৪৯.৭১  ৩১২২.০৮  ১২২০.১৪. 

য় 
১৩ বতন ও ভাতািদ  ১৪২৫.০০  ১৩৫০.০০  ১৫২০.০০  ১১২২.৫০. 

১৪ কমচারীেদর ভিব  তহিবল/েপনশন ফা   ৫২৫.০০  ৪২৫.০০  ৬৫৮.০০  ৬৬৩.০৩. 

১৫ মরামত ও র ণােব ণ  ১০০.০০  ১০০.০০  ১০০.০০  ৩৯.৬৬. 

১৬ অবচয়  ৭০৮.০০  ৫৮০.০০  ৫০.০০  ৪৭.৩৭. 

১৭ িশ ণ  ১৫.০০  ৮.০০  ১২.০০  ১২.৬৩. 

১৮ িসএনিজ, প ল, অকেটন , ি েক  ও অ া   ৩৫.০০  ২৫.০০  ৩৬.০০  ১৬.৩১. 

১৯ সমাজ ক াণ য়  ২০.০০  ১৫.০০  ২০.০০  ১২.২৭. 

২০ উপেদ া িনেয়ােগর জ  য়  ২০.০০  ২০.০০  ৫০.০০  ০.০০. 

২১ ভ িক  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২২ পিরেশািধত  দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৩ অ া   ৫০৩.৩৫  ৪৭৮.৩৫  ৫৫২.০০  ৩৬৮.১৯. 

২৪ মাট য়  ৩৩৫১.৩৫  ৩০০১.৩৫  ২৯৯৮.০০  ২২৮১.৯৬. 

২৫ মাথািপ  য় ( দ তীত ) (টাকা)  ১৩২৪৬৪৪.২৭  ১১৫৪৩৬৫.৩৮  ১৬৮৪২৬৯.৬৬  ১৩৯১৪৩৯.০২. 

২৬ হড অিফস ও ইউিনেটর য় হার  ৩৬.৩৫  ৩৬.১২  ৩০.৮৫  ২৮.২১. 

২৭ য় উ ৃ  আয়/(ঘাটিত) -৪০৮.৪৫ -১৫১.৬৪  ১২৪.০৮ -১০৬১.৮২. 

 ৩০২  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

 িবপিণ 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ িব য় রাজ  ৩২৫০.০০ ৩২০০.০০ ৩৪০০.০০ ২৭৭৮.৬৩

লাখ টাকা . ২ অ া   রাজ  ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ৮৫০.০০ ২০৯.৮০

লাখ টাকা . ৩ মাট পিরচালন রাজ  ৪১০০.০০ ৪০৫০.০০ ৪২৫০.০০ ২৯৮৮.৪৩

য় 
লাখ টাকা . ৪ প  য় ১৯৫৪.৫০ ১৯৫৬.৫০ ১৮২৪.৯০ ১৫২২.৫৫

% . ৫ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৭.৬৭ ৪৮.৩১ ৪২.৯৪ ৫০.৯৫

লাখ টাকা . ৬ অবচয় ১৭.০০ ১৭.০০ ১৭.০০ ১৩.৭৭

লাখ টাকা . ৭ মরামত ও র ণােব ণ ১২.০০ ১৫.০০ ১২.০০ ৫.৪৬

লাখ টাকা . ৮ অ া  পিরবতনশীল য় ১৩৪.২৫ ১২৮.২৫ ৯০.১০ ১১৮.১৮

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩.২৭ ৩.১৭ ২.১২ ৩.৯৫

লাখ টাকা . ১০ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৮৪১.৮০ ৯১১.৮০ ১০১৬.৭৫ ৮৩৫.৪৬

% . ১১ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২০.৫৩ ২২.৫১ ২৩.৯২ ২৭.৯৬

লাখ টাকা . ১২ মাট পিরচালন য় ২৯৫৯.৫৫ ৩০২৮.৫৫ ২৯৬১.৭৫ ২৪৯৫.৫৫

লাখ টাকা . ১৩ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ১১৪০.৪৫ ১০২১.৪৫ ১২৮৮.২৫ ৪৯২.৮৮

 ৩০৩  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

পযটন িশ ণ ইনি উট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল রাজ  ১৬০.০০ ১৩০.০০ ২০০.০০ ১২১.২১

টাকা . ২ - িদন িত রাজ  ৪৩৮৩৫.৬২ ৩৫৬১৬.৪৪ ৫৪৭৯৪.৫২ ৩৩২০৮.২২

টাকা . ৩ িবছানা িত রাজ  ৬২৬.২২ ৫০৮.৮০ ৭৮২.৭৭ ৪৭৪.৪০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১৪০০.০০ ১২৫০.০০ ১৬০০.০০ ১২২০.২৭

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৩৮৩৫৬১.৬৪ ৩৪২৪৬৫.৭৫ ৪৩৮৩৫৬.১৬ ৩৩৪৩২০.৫৫

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৬৫৬.০০ ৫৮৫.০০ ৮২৮.০০ ৫৮৬.৮৯

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ২২১৬.০০ ১৯৬৫.০০ ২৬২৮.০০ ১৯২৮.৩৭

য় 
লাখ টাকা . ৮ প  য়  ৫৭৯.৬০ ৫১৭.৬০ ৭৯১.৫০ ৫৯১.৩৪

% . ৯ - র ুের  রাজে র শতাংশ ৪১.৪০ ৪১.৪১ ৪৯.৪৭ ৪৮.৪৬

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২০.৪৬ ২০.৭৬ ২১.৭১ ১৮.১৩

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ২১.২০ ১৯.০০ ২৫.০০ ৯.১৬

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৩.৫০ ৩.০০ ৪.৭৫ ১.০২

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪৮২.৩৯ ৪৩৬.০৯ ৫৪৬.৭৪ ৪০০.৫৯

লাখ টাকা . ১৪ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৭২১.৯৫ ৭০০.৩২ ৮৭৬.৫০ ৬৫১.৭৭

লাখ টাকা . ১৫ মাট পিরচালন য় ১৮২৯.১০ ১৬৯৬.৭৭ ২২৬৬.২০ ১৬৭২.০১

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৮২.৫৪ ৮৬.৩৫ ৮৬.২৩ ৮৬.৭১

লাখ টাকা . ১৭ পিরচালনাল  নাফা/( িত) ৩৮৬.৯০ ২৬৮.২৩ ৩৬১.৮০ ২৫৬.৩৬

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র হার ১৭.৪৬ ১৩.৬৫ ১৩.৭৭ ১৩.২৯

 ৩০৪  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

সাভার ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ র ের  রাজ  ১২৫.০০ ১২৫.০০ ১৬২.০০ ৬৭.২১

টাকা . ২ দিনক রাজ  ৩৪২৪৬.৫৮ ৩৪২৪৬.৫৮ ৪৪৩৮৩.৫৬ ১৮৪১৩.৭০

লাখ টাকা . ৩ অ া  পিরচালন রাজ  ৬০.০০ ৫০.০০ ৪৫.০০ ৫৭.০২

লাখ টাকা . ৪ মাট পিরচালন রাজ  ১৮৫.০০ ১৭৫.০০ ২০৭.০০ ১২৪.২৩

য় 
লাখ টাকা . ৫ প  য়  ৫১.০৬ ৫০.৬৪ ৬৪.১০ ৪০.৫৬

% . ৬ - মাট পিরচালন রাজে র হার ২৭.৬০ ২৮.৯৪ ৩০.৯৭ ৩২.৬৫

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ২.২০ ২.৪০ ২.৪০ ২.৭২

লাখ টাকা . ৮ জবালািন য় ৩.৫০ ৩.০০ ৪.০০ ২.৪৮

লাখ টাকা . ৯ মরামত ও র ণােব ণ ৪.০০ ৪.০০ ৪.০০ ১.১০

লাখ টাকা . ১০ অ া  পিরবতনশীল য় ৪১.৬১ ৩৬.৬১ ৪৫.১৭ ৩১.৩১

লাখ টাকা . ১১ অ া  ায়ী য় ৬১.১১ ৪৯.৩৬ ৬২.৪০ ৫২.০৬

লাখ টাকা . ১২ মাট পিরচালন য় ১৬৩.৪৮ ১৪৬.০১ ১৮২.০৭ ১৩০.২৩

% . ১৩ - মাট পিরচালন রাজে র হার ৮৮.৩৭ ৮৩.৪৩ ৮৭.৯৬ ১০৪.৮৩

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ২১.৫২ ২৮.৯৯ ২৪.৯৩ -৬.০০

% . ১৫ - মাট পিরচালন রাজে র হার ১১.৬৩ ১৬.৫৭ ১২.০৪ -৪.৮৩

 ৩০৫  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

চ াম ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৪৫০.০০ ৪১০.০০ ৪৬০.০০ ৩১৫.৮৫

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৪৪০৩.০৯ ৪০১১.৭০ ৪৫০০.৯৪ ৩০৯০.৪৮

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫৮.০৬ ৫৯.৮৫ ৩৮.১৭ ৩৯.০৮

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৩০০.০০ ২৫০.০০ ৭১০.০০ ২২৪.৯১

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৮২১৯১.৭৮ ৬৮৪৯৩.১৫ ১৯৪৫২০.৫৫ ৬১৬১৯.১৮

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ২৫.০০ ২৫.০০ ৩৫.০০ ২৬৭.৫৪

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৭৭৫.০০ ৬৮৫.০০ ১২০৫.০০ ৮০৮.৩০

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ১৩৪.৭৫ ১১২.০০ ২৮৬.০০ ২১১.১৩

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৭.৩৯ ১৬.৩৫ ২৩.৭৩ ২৬.১২

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২৭০.০০ ৩০০.০০ ২৫০.০০ ৩৩০.৯৬

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ১২.০০ ৮.০০ ১২.০০ ১২.৭১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৫.৫০ ৪.৫০ ১২.০০ ৬.০১

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ১৯৪.১৩ ১৭৯.৬৯ ২৭৫.০২ ২২৯.৮৮

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৫.০৫ ২৬.২৩ ২২.৮২ ২৮.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ২০১.০০ ১৮৬.৫০ ২১৫.৫০ ২১৮.০৯

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৫.৯৪ ২৭.২৩ ১৭.৮৮ ২৬.৯৮

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৮১৭.৩৮ ৭৯০.৬৯ ১০৫০.৫২ ১০০৮.৭৮

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১০৫.৪৭ ১১৫.৪৩ ৮৭.১৮ ১২৪.৮০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৪২.৩৮ -১০৫.৬৯ ১৫৪.৪৮ -২০০.৪৮

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৫.৪৭ -১৫.৪৩ ১২.৮২ -২৪.৮০

 ৩০৬  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ক বাজার ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৫৫০.০০ ৫১০.০০ ৬১০.০০ ৫১০.৪৮

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৬২০.১০ ৫৭৫.০০ ৬৮৭.৭৪ ৫৭৫.৫৪

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫০.৩৭ ৫০.১০ ৫৩.০০ ৫৪.২৭

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১১২.০০ ১০৩.০০ ১৯৫.০০ ১০৩.৭৫

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৩০৬৮৪.৯৩ ২৮২১৯.১৮ ৫৩৪২৪.৬৬ ২৮৪২৪.৬৬

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৪৩০.০০ ৪০৫.০০ ৩৪৫.০০ ৩২৬.৩৫

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১০৯২.০০ ১০১৮.০০ ১১৫১.০০ ৯৪০.৫৮

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৫৮.১০ ৫১.৯৭ ৮৭.৯৪ ৪২.১৮

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫.৩২ ৫.১১ ৭.৬৪ ৪.৪৮

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২৪.৭২ ২৫.০৮ ৩০.৪৪ ১৭.৯৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৩১.৬০ ৩০.২০ ২৬.৫০ ২০.১০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৪.৮০ ৩.৭৩ ১০.৫০ ৫.২৩

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ১৭৪.১০ ১৬০.০০ ২৪৩.৭১ ২১২.৯৮

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৫.৯৪ ১৫.৭২ ২১.১৭ ২২.৬৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৩৫৮.৯০ ৩৫০.৪৪ ৩৭৯.৬০ ২৭৩.৫৭

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩২.৮৭ ৩৪.৪২ ৩২.৯৮ ২৯.০৯

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৬৫২.২২ ৬২১.৪২ ৭৭৮.৬৯ ৫৭২.০১

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫৯.৭৩ ৬১.০৪ ৬৭.৬৫ ৬০.৮১

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৪৩৯.৭৮ ৩৯৬.৫৮ ৩৭২.৩১ ৩৬৮.৫৭

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪০.২৭ ৩৮.৯৬ ৩২.৩৫ ৩৯.১৯

 ৩০৭  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

রা ামা  ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২০০.০০ ১৮০.০০ ১৮০.০০ ১৩৮.৮৭

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ১৪৪১.৯৫ ১২৯৭.৭৫ ১২৯৭.৭৫ ১০০১.২২

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪১.০৭ ৪৩.৮০ ৪৫.০০ ৪৭.৭৪

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ২০০.০০ ১৫০.০০ ১২০.০০ ৬৯.৬৯

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৫৪৭৯৪.৫২ ৪১০৯৫.৮৯ ৩২৮৭৬.৭১ ১৯০৯৩.১৫

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৮০.০০ ৭৫.০০ ৯০.০০ ৭৬.৫৯

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৪৮৭.০০ ৪১১.০০ ৪০০.০০ ২৯০.৮৭

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৬১.৯০ ৫৯.৯০ ৫৫.৭০ ৫৩.৫৬

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১২.৭১ ১৪.৫৭ ১৩.৯৩ ১৮.৪১

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৫৫.০০ ৬০.০০ ৭৩.০০ ৬৫.১৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ১০.০০ ৫.০০ ১০.০০ ১১.০৭

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৩.৫০ ৩.৫০ ৪.৫০ ২.৮০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ১২৫.৭৪ ১১৩.৭৩ ১০৭.৪৫ ৮৫.৬৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৫.৮২ ২৭.৬৭ ২৬.৮৬ ২৯.৪৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ১২৪.৭০ ১১৫.৪০ ১১২.৫০ ৯৭.০৭

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৫.৬১ ২৮.০৮ ২৮.১৩ ৩৩.৩৭

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৩৮০.৮৪ ৩৫৭.৫৩ ৩৬৩.১৫ ৩১৫.২৯

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৮.২০ ৮৬.৯৯ ৯০.৭৯ ১০৮.৪০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ১০৬.১৬ ৫৩.৪৭ ৩৬.৮৫ -২৪.৪২

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.৮০ ১৩.০১ ৯.২১ -৮.৪০

 ৩০৮  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ব ড়া ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২২৫.০০ ২১০.০০ ২১০.০০ ১২৮.৪২

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ১১০০.৭৭ ১০২৭.৩৯ ১০২৭.৩৯ ৬২৮.২৭

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭০.৬৪ ৭০.৪৭ ৬৯.২৮ ৬৫.৫৬

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৯০.০০ ৮৫.০০ ৯০.০০ ৬৩.৬২

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ২৪৬৫৭.৫৩ ২৩২৮৭.৬৭ ২৪৬৫৭.৫৩ ১৭৪৩০.১৪

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৩.৫০ ৩.০০ ৩.১০ ৩.৮৫

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৩১৮.৫০ ২৯৮.০০ ৩০৩.১০ ১৯৫.৮৯

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৪২.৫০ ৩৯.৭০ ৪০.১০ ২৭.৯৪

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩.৩৪ ১৩.৩২ ১৩.২৩ ১৪.২৬

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৯.৫০ ১০.৫০ ১৩.০০ ১১.৪৩

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৫.৮০ ৫.৫০ ৬.০০ ১.৫৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ২.৫০ ২.৫০ ২.৫০ ১.৮০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৬৯.৫১ ৬৪.৭৭ ৭০.৭৭ ৫২.৪০

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.৮২ ২১.৭৩ ২৩.৩৫ ২৬.৭৫

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৯৫.৫০ ৮৭.৫০ ১০৭.৫০ ৭৫.৯৫

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৯.৯৮ ২৯.৩৬ ৩৫.৪৭ ৩৮.৭৭

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২২৫.৩১ ২১০.৪৭ ২৩৯.৮৭ ১৭১.০৭

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭০.৭৪ ৭০.৬৩ ৭৯.১৪ ৮৭.৩৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৯৩.১৯ ৮৭.৫৩ ৬৩.২৩ ২৪.৮২

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৯.২৬ ২৯.৩৭ ২০.৮৬ ১২.৬৭

 ৩০৯  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

রাজশাহী ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২২০.০০ ১৯০.০০ ২৪০.০০ ১৫৩.০৮

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৮০৩.৬৫ ৬৯৪.০৬ ৮৭৬.৭০ ৫৫৯.১৯

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৭.৪৮ ৬৬.৪৩ ৬৯.৬৭ ৬২.৬৭

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১০০.০০ ৯০.০০ ১০০.০০ ৮৪.৫৮

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ২৭৩৯৭.২৬ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৭৩৯৭.২৬ ২৩১৭২.৬০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৬.০০ ৬.০০ ৪.৫০ ৬.৫৯

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৩২৬.০০ ২৮৬.০০ ৩৪৪.৫০ ২৪৪.২৫

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৪৭.৫০ ৪২.৫০ ৪৫.২০ ৩৪.১৪

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৪.৫৭ ১৪.৮৬ ১৩.১২ ১৩.৯৮

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২০.২৫ ২২.৫০ ২০.০০ ২৫.১৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৬.০০ ৫.০০ ৬.০০ ২.৭২

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৩.৫০ ২.৫০ ৪.৫০ ২.৬৩

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৮০.৩৮ ৬৯.৮৬ ৯২.৩৬ ৬৭.১৭

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৪.৬৬ ২৪.৪৩ ২৬.৮১ ২৭.৫০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৯৯.৫০ ৯২.৫০ ১১০.৭০ ৮১.৭৩

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩০.৫২ ৩২.৩৪ ৩২.১৩ ৩৩.৪৬

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২৫৭.১৩ ২৩৪.৮৬ ২৭৮.৭৬ ২১৩.৫৪

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৮.৮৭ ৮২.১২ ৮০.৯২ ৮৭.৪৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৬৮.৮৭ ৫১.১৪ ৬৫.৭৪ ৩০.৭১

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.১৩ ১৭.৮৮ ১৯.০৮ ১২.৫৭

 ৩১০  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

রং র ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২৪০.০০ ২৩০.০০ ২৪৫.০০ ১৬৪.১৩

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৮৮৮.৫৫ ৮৫১.৫৩ ৯০৭.০৬ ৬০৭.৬৬

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৮.৫৭ ৬৯.৭০ ৬৯.০১ ৬৬.৫৪

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১০০.০০ ৯০.০০ ১০০.০০ ৭৬.৭৫

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ২৭৩৯৭.২৬ ২৪৬৫৭.৫৩ ২৭৩৯৭.২৬ ২১০২৭.৪০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১০.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৫.৭৭

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৩৫০.০০ ৩৩০.০০ ৩৫৫.০০ ২৪৬.৬৫

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৪৭.১০ ৪২.৯০ ৪৪.৯৫ ৩২.৮৯

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩.৪৬ ১৩.০০ ১২.৬৬ ১৩.৩৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৩.০০ ১৩.৫০ ১৬.০০ ১৫.১০

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৬.৬০ ৬.০০ ৬.৫০ ৫.০৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৪.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ ২.৬৪

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৭৯.৭২ ৭৫.৮৬ ৮৩.৭৭ ৬৩.৪১

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২২.৭৮ ২২.৯৯ ২৩.৬০ ২৫.৭১

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ১০২.৫০ ৯৭.৫০ ১১৮.২০ ৮৭.৪৮

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৯.২৯ ২৯.৫৫ ৩৩.৩০ ৩৫.৪৭

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২৫৩.৪২ ২৩৯.৭৬ ২৭৩.৯২ ২০৬.৫৭

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭২.৪১ ৭২.৬৫ ৭৭.১৬ ৮৩.৭৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৯৬.৫৮ ৯০.২৪ ৮১.০৮ ৪০.০৮

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৭.৫৯ ২৭.৩৫ ২২.৮৪ ১৬.২৫

 ৩১১  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

রস এ  ােভলস এবং র  এ কার 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ যানবাহন হেত রাজ  ৫০.০০ ৪৮.০০ ৭২.০০ ৩০.৫৮

টাকা . ২ - িত িদেন রাজ  ১৩৬৯৮.৬৩ ১৩১৫০.৬৮ ১৯৭২৬.০৩ ৮৩৭৮.০৮

লাখ টাকা . ৩ অ া  পিরচালন রাজ  ০.০০ ০.১১ ১০.০০ ১.৬৮

লাখ টাকা . ৪ মাট পিরচালন রাজ  ৫২.৯২ ৫০.৫৪ ৮২.০০ ৩২.২৬

য় 
লাখ টাকা . ৫ িপ ও এল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

% . ৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ মরামত ও র ণােব ণ ১২.০০ ১০.০০ ১০.০০ ৪.০০

% . ৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২২.৬৮ ১৯.৭৯ ১২.২০ ১২.৪০

 টাকা . ৯ গািড় িত মরামত ও র ণােব ণ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬৫.০০ ৭০.০০ ৮০.০০ ৭৫.১৭

লাখ টাকা . ১১ অ া  পিরবতনশীল য় ১৩.৪২ ১১.৭০ ২.৩১ ১২.০৫

% . ১২ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৬৮.৫৫ ৬৬.২০ ৫০.৭৫ ৬০.২৮

লাখ টাকা . ১৪ মাট পিরচালন য় ১৬১.৬২ ১৬০.৪৪ ১৫৮.৪৬ ১৫২.৮৩

% . ১৫ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩০৫.৪০ ৩১৭.৪৫ ১৯৩.২৪ ৪৭৩.৭৪

লাখ টাকা . ১৬ পিরচালনাল  নাফা/( িত) -১০৮.৭০ -১০৯.৯০ -৭৬.৪৬ -১২০.৫৭

টাকা . ১৭ - গািড় িত নাফা -২০৫.৪০ -২১৭.৪৫ -৯৩.২৪ -৩৭৩.৭৪

 ৩১২  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

য়াকাটা হিলেড হাম  

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ১২০.০০ ১০০.০০ ১৭০.০০ ৯২.৪৭

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ১০২৭.৩৯ ০ ১৪৫৫.৪৭ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৪.০৭ ৭৩.২৬ ৭৯.৬৩ ৭৯.০৭

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৪০.০০ ৩৫.০০ ৪২.০০ ২৩.৮৬

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১০৯৫৮.৯০ ৯৫৮৯.০৪ ১১৫০৬.৮৫ ৬৫৩৬.৯৯

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ২.০০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৬১

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১৬২.০০ ১৩৬.৫০ ২১৩.৫০ ১১৬.৯৪

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২৫.০০ ২২.৩০ ২৫.২০ ১৬.২২

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৫.৪৩ ১৬.৩৪ ১১.৮০ ১৩.৮৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩৭.৫০ ৪১.৫০ ৪০.০০ ৪৬.২৭

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ১.৭৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ২.০০ ২.০০ ১.৬০ ১.২২

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪২.৩৫ ৩৮.৮৯ ৪৬.৪৩ ৩৩.৬৯

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৬.১৪ ২৮.৪৯ ২১.৭৫ ২৮.৮১

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৯৯.২০ ৯৬.২০ ৭৬.২০ ৬১.১৪

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬১.২৩ ৭০.৪৮ ৩৫.৬৯ ৫২.২৮

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২১১.০৫ ২০৫.৮৯ ১৯৪.৪৩ ১৬০.২৭

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩০.২৮ ১৫০.৮৪ ৯১.০৭ ১৩৭.০৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৪৯.০৫ -৬৯.৩৯ ১৯.০৭ -৪৩.৩৩

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৩০.২৮ -৫০.৮৪ ৮.৯৩ -৩৭.০৫

 ৩১৩  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

িদনাজ র মােটল 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ১৩৫.০০ ১২০.০০ ১৪০.০০ ১০৬.৫৪

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ৯১৩.২৩ ১০৬৫.৪৪ ৮১০.৮০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭২.৯৭ ৭২.৭৩ ৬৭.৩১ ৭২.২৭

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৪৫.০০ ৪০.০০ ৬০.০০ ৩৭.৬১

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১২৩২৮.৭৭ ১০৯৫৮.৯০ ১৬৪৩৮.৩৬ ১০৩০৪.১১

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৫.০০ ৫.০০ ৮.০০ ৩.২৭

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১৮৫.০০ ১৬৫.০০ ২০৮.০০ ১৪৭.৪২

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২২.৬০ ২০.৪০ ২৮.৩০ ১৬.৫৫

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১২.২২ ১২.৩৬ ১৩.৬১ ১১.২৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১৩.৭৫ ১৫.২৫ ১৫.০০ ১৬.৯৬

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৮৬

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ২.৫০ ২.০০ ২.৫০ ১.৫৭

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪৪.৮০ ৪০.৭৯ ৫৩.৪৪ ৩৯.১৩

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৪.২২ ২৪.৭২ ২৫.৬৯ ২৬.৫৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৫৭.২৫ ৫৩.৫০ ৬৫.৪০ ৪৬.৩৬

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩০.৯৫ ৩২.৪২ ৩১.৪৪ ৩১.৪৫

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১৪৩.৯০ ১৩৪.৯৪ ১৬৭.৬৪ ১২৩.৪৩

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৭.৭৮ ৮১.৭৮ ৮০.৬০ ৮৩.৭৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৪১.১০ ৩০.০৬ ৪০.৩৬ ২৩.৯৯

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২২.২২ ১৮.২২ ১৯.৪০ ১৬.২৭

 ৩১৪  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

মংলা ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ১০০.০০ ৮০.০০ ১০০.০০ ৫৭.৩৪

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৯১৩.২৩ ৭৩০.৫৯ ৯১৩.২৩ ৫২৩.৬৫

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৫.৩৬ ৬৫.০৪ ৬১.৩৫ ৬২.৭২

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৫০.০০ ৪০.০০ ৬০.০০ ৩১.৭৭

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১৩৬৯৮.৬৩ ১০৯৫৮.৯০ ১৬৪৩৮.৩৬ ৮৭০৪.১১

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৩.০০ ৩.০০ ৩.০০ ২.৩১

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১৫৩.০০ ১২৩.০০ ১৬৩.০০ ৯১.৪২

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২৫.৩০ ২০.৭০ ২৮.৪০ ১৬.৮৭

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৬.৫৪ ১৬.৮৩ ১৭.৪২ ১৮.৪৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪.৫০ ৫.০০ ৬.০০ ৫.৩৬

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ২.৫০ ১.৫০ ২.০০ ১.২১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ২.০০ ১.৫০ ২.০০ ১.২৭

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৩৫.৩৪ ৩০.০২ ৩৮.৫২ ২৭.০৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৩.১০ ২৪.৪১ ২৩.৬৩ ২৯.৫৮

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৫৯.০০ ৫৪.৭০ ৮০.৮০ ৬০.৮৩

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৮.৫৬ ৪৪.৪৭ ৪৯.৫৭ ৬৬.৫৪

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১২৮.৬৪ ১১৩.৪২ ১৫৭.৭২ ১১২.৫৮

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৮৪.০৮ ৯২.২১ ৯৬.৭৬ ১২৩.১৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ২৪.৩৬ ৯.৫৮ ৫.২৮ -২১.১৬

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৫.৯২ ৭.৭৯ ৩.২৪ -২৩.১৫

 ৩১৫  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

টকনাফ ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৫৫.০০ ৫০.০০ ৬৭.০০ ৫৬.৭১

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৫০২.২৮ ৪৫৬.৬২ ৬১১.৮৭ ৫১৭.৮৯

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৭.৪৬ ৭৬.৯২ ৭১.৬৬ ৭৯.৮৮

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১৫.০০ ১৪.০০ ২৪.০০ ১৩.৯৩

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৪১০৯.৫৯ ৩৮৩৫.৬২ ৬৫৭৫.৩৪ ৩৮১৬.৪৪

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.০০ ১.০০ ২.৫০ ০.৩৫

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৭১.০০ ৬৫.০০ ৯৩.৫০ ৭০.৯৯

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৯.২০ ৮.৫০ ১৩.৩০ ১০.০৩

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১২.৯৬ ১৩.০৮ ১৪.২২ ১৪.১৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩.০০ ৩.৩৫ ২.৮০ ৩.৭০

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৪.০০ ৩.০০ ৩.০০ ৮.২০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.০০ ০.৯০ ১.৭০ ০.৭২

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ২৫.৬৮ ২৪.০০ ৩২.০৭ ২৪.২৮

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৬.১৭ ৩৬.৯২ ৩৪.৩০ ৩৪.২০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ২৬.৮০ ২৪.৮০ ২৫.৭০ ২১.৫২

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৭.৭৫ ৩৮.১৫ ২৭.৪৯ ৩০.৩১

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৬৯.৬৮ ৬৪.৫৫ ৭৮.৫৭ ৬৮.৪৫

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯৮.১৪ ৯৯.৩১ ৮৪.০৩ ৯৬.৪২

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ১.৩২ ০.৪৫ ১৪.৯৩ ২.৫৪

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১.৮৬ ০.৬৯ ১৫.৯৭ ৩.৫৮

 ৩১৬  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ি পাড়া ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২৫.০০ ২০.০০ ২৬.০০ ১৭.৯৯

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৯৭.৮৫ ৭৮.২৮ ১০১.৭৬ ৭০.৪১

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৩.৭৮ ৬২.১১ ৬০.৪৭ ৬২.১২

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১৪.০০ ১২.০০ ১৬.০০ ১০.৮৮

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৩৮৩৫.৬২ ৩২৮৭.৬৭ ৪৩৮৩.৫৬ ২৯৮০.৮২

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.২০ ০.২০ ১.০০ ০. ৯

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৩৯.২০ ৩২.২০ ৪৩.০০ ২৮.৯৬

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৭.২৫ ৬.২০ ৮.৫৫ ৫.২৬

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৮.৪৯ ১৯.২৫ ১৯.৮৮ ১৮.১৬

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৬.০০ ৬.৫০ ৩.৭৫ ৭.২৯

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ২.৫০ ০.৪৮ ১.০০ ৩৯.৫১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.৫০ ০.৩৬ ০.৫০ ০.৪৫

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ১৩.৯৬ ১১.৯০ ১৩.০৫ ১০.২৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৫.৬১ ৩৬.৯৬ ৩০.৩৫ ৩৫.৩৬

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৪৪.৯২ ৪০.৮৭ ৩২.৯০ ৩৪.৬৪

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১১৪.৫৯ ১২৬.৯৩ ৭৬.৫১ ১১৯.৬১

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৭৫.১৩ ৬৬.৩১ ৫৯.৭৫ ৯৭.৩৯

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৯১.৬৬ ২০৫.৯৩ ১৩৮.৯৫ ৩৩৬.২৯

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৩৫.৯৩ -৩৪.১১ -১৬.৭৫ -৬৮.৪৩

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৯১.৬৬ -১০৫.৯৩ -৩৮.৯৫ -২৩৬.২৯

 ৩১৭  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

বনােপাল মােটল 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৫০.০০ ৪০.০০ ৫৭.০০ ৩৫.৯৮

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭০.৪২ ৭০.১৮ ৭০.৩৭ ৭২.৬০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ২০.০০ ১৬.০০ ২২.০০ ১৩.৪০

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৫৪৭৯.৪৫ ৪৩৮৩.৫৬ ৬০২৭.৪০ ৩৬৭১.২৩

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.০০ ১.০০ ২.০০ ০.১৮

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৭১.০০ ৫৭.০০ ৮১.০০ ৪৯.৫৬

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৯.৭৫ ৮.০০ ১০.৮৫ ৬.০২

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩.৭৩ ১৪.০৪ ১৩.৪০ ১২.১৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৪.৫০ ৫.০০ ৫.৫০ ৫.৫৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ২.০০ ১.০০ ২.০০ ০.৭১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.৬৫ ০.৬০ ১.২০ ০.৫৬

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ২১.২৯ ১৮.২৫ ২৭.৪০ ১৮.৩৫

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৯.৯৯ ৩২.০২ ৩৩.৮৩ ৩৭.০৩

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৩০.০৫ ২৬.২৫ ৩৬.৩০ ২৯.৫১

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪২.৩২ ৪৬.০৫ ৪৪.৮১ ৫৯.৫৪

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৬৮.২৪ ৫৯.১০ ৮৩.২৫ ৬০.৭০

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯৬.১১ ১০৩.৬৮ ১০২.৭৮ ১২২.৪৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ২.৭৬ -২.১০ -২.২৫ -১১.১৪

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩.৮৯ -৩.৬৮ -২.৭৮ -২২.৪৮

 ৩১৮  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

িচটাগাং ি ংক কণার 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ র ের  রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ িদন িত রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৩ অ া  পিরচালন রাজ  ১২০.০০ ৮০.০০ ১৬৫.০০ ১১১.১৭

লাখ টাকা . ৪ মাট পিরচালন রাজ  ১২০.০০ ৮০.০০ ১৬৫.০০ ১১১.১৭

য় 
লাখ টাকা . ৫ প   (উপকরণ) ৯৬.১৫ ৪৮.১০ ১০৮.২৭ ৭২.৮৪

% . ৬ - মাট পিরচালন রাজে র হার ৮০.১৩ ৬০.১৩ ৬৫.৬২ ৬৫.৫২

লাখ টাকা . ৭ অবচয় ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.১১

লাখ টাকা . ৮ জবালািন য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৯ মরামত ও র ণােব ণ ০.২০ ০.১৫ ০.৩৫ ০.১২

লাখ টাকা . ১০ অ া  পিরবতনশীল য় ১৮.৩৮ ১১.০১ ১১.৮৬ ৬.৭১

লাখ টাকা . ১১ অ া  ায়ী  য় ১৮.০৫ ১৫.৩৫ ২০.৩০ ৯.৯২

লাখ টাকা . ১২ মাট পিরচালন য় ১৩২.৮৮ ৭৪.৭১ ১৪০.৮৮ ৮৯.৭০

% . ১৩ - মাট পিরচালন রাজে র হার ১১০.৭৩ ৯৩.৩৯ ৮৫.৩৮ ৮০.৬৯

লাখ টাকা . ১৪ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -১২.৮৮ ৫.২৯ ২৪.১২ ২১.৪৭

% . ১৫ - মাট পিরচালন রাজে র হার -১০.৭৩ ৬.৬১ ১৪.৬২ ১৯.৩১

 ৩১৯  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

িসেলট মােটল 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৬৫.০০ ৬০.০০ ৯০.০০ ৫৫.২৪

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৩৪২.৪৬ ৩১৬.১২ ৪৭৪.১৮ ২৯১.০৪

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪১.৯৪ ৫০.০০ ৪৮.৬৫ ৪৮.১৪

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৪০.০০ ৩০.০০ ৫০.০০ ২২.৭৩

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১০৯৫৮.৯০ ৮২১৯.১৮ ১৩৬৯৮.৬৩ ৬২২৭.৪০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ৫০.০০ ৩০.০০ ৪৫.০০ ৩৬.৭৭

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১৫৫.০০ ১২০.০০ ১৮৫.০০ ১১৪.৭৪

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২০.৫০ ১৬.৫০ ২৫.০০ ১৫.৯৫

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩.২৩ ১৩.৭৫ ১৩.৫১ ১৩.৯০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৩.৫০ ৩.৮০ ৩.৫০ ৪.০৪

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৪.৫০ ৪.০০ ৪.০০ ১.৩৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.০০ ০.০০ ০.০০ ২.১৩

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪২.১৭ ৩৭.২৫ ৫৫.৯৪ ৩৫.১৬

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৭.২১ ৩১.০৪ ৩০.২৪ ৩০.৬৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৬৭.৯০ ৫৫.৩০ ৫৬.৫৫ ৪৫.৩০

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৩.৮১ ৪৬.০৮ ৩০.৫৭ ৩৯.৪৮

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১৩৯.৫৭ ১১৬.৮৫ ১৪৪.৯৯ ১০৩.৯১

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯০.০৫ ৯৭.৩৮ ৭৮.৩৭ ৯০.৫৬

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ১৫.৪৩ ৩.১৫ ৪০.০১ ১০.৮৩

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯.৯৫ ২.৬৩ ২১.৬৩ ৯.৪৪

 ৩২০  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

সাগরদািড় ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.৫০ ০.৫০ ০.৭০ ০.৩৮

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ৩৪.২৫ ৩৪.২৫ ৪৭.৯৪ ২৬.০৩

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯৬.১৫ ৯৬.১৫ ৯৩.৩৩ ৫০.০০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০. ২ ০. ২ ০. ৫ ০.৩৮

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ০.৫২ ০.৫২ ০.৭৫ ০.৭৬

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ০.১০ ০.১০ ০. ৫ ০. ৪

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৯.২৩ ১৯.২৩ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৬০ ০.৬৫ ০.৬৫ ০.৭৯

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০. ১

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ১.২৯ ১.২৫ ১.৮০ ২.০৩

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৪৮.০৮ ২৪০.৩৮ ২৪০.০০ ২৬৭.১১

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৫.৭৭ ৫.৩৬ ৩.৫১ ৩.৭৭

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১১০৯.৬২ ১০৩০.৭৭ ৪৬৮.০০ ৪৯৬.০৫

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৭.৮৬ ৭.৪৬ ৬.১১ ৬.৬৪

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৫১১.৫৪ ১৪৩৪.৬২ ৮১৪.৬৭ ৮৭৩.৬৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৭.৩৪ -৬.৯৪ -৫.৩৬ -৫.৮৮

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -১৪১১.৫৪ -১৩৩৪.৬২ -৭১৪.৬৭ -৭৭৩.৬৮

 ৩২১  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

খাগড়াছিড় ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৫২.০০ ৫০.০০ ৬০.০০ ৩১.২৬

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ২৮৪.৯৩ ২৭৩.৯৭ ৩২৮.৭৬ ১৭১.২৯

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫৪.৪৫ ৫৪.৬৪ ৫৬.৩৪ ৫২.৪২

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৪২.০০ ৪০.০০ ৪৫.০০ ২৭.৭০

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১১৫০৬.৮৫ ১০৯৫৮.৯০ ১২৩২৮.৭৭ ৭৫৮৯.০৪

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.৫০ ১.৫০ ১.৫০ ০.৬৭

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৯৫.৫০ ৯১.৫০ ১০৬.৫০ ৫৯.৬৩

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২০.৬৫ ১৯.৫০ ১৯.২০ ১০.৯৯

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.৬২ ২১.৩১ ১৮.০৩ ১৮.৪৩

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৮.০০ ৯.০০ ৭.৫০ ৯.৯৩

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৪.৫০ ৭.৮৮ ৩.০০ ০.৩৯

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.২০ ১.২০ ১.২০ ০.৮৪

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ২৬.৫৫ ২৫.২৩ ২৪.৪২ ১৮.২৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৭.৮০ ২৭.৫৭ ২২.৯৩ ৩০.৫৯

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৪৭.৫০ ৪৫.৮০ ৪৩.৭০ ৩৭.০০

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৯.৭৪ ৫০.০৫ ৪১.০৩ ৬২.০৫

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১০৮.৪০ ১০৮.৬১ ৯৯.০২ ৭৭.৩৯

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১১৩.৫১ ১১৮.৭০ ৯২.৯৮ ১২৯.৭৮

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -১২.৯০ -১৭.১১ ৭.৪৮ -১৭.৭৬

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -১৩.৫১ -১৮.৭০ ৭.০২ -২৯.৭৮

 ৩২২  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

িজব নগর ক  

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ২ অ া  পিরচালন রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.৫০ ০.১৩

লাখ টাকা . ৩ মাট পিরচালন রাজ  ১.০০ ১.০০ ০.৫০ ৩.১৭

য় 
লাখ টাকা . ৪ প  য়  ০.২৩ ০.২৩ ০.১৭ ০. ৫

লাখ টাকা . ৫ অবচয় ৯.০০ ৯.০০ ১০.০০ ৯.৫৩

লাখ টাকা . ৬ মরামত ও র ণােব ণ ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ জবালািন য় ০.০০ ০.০০ ০.২৫ ০.০০

লাখ টাকা . ৮ অ া  পিরবতনশীল য় ২.৪০ ২.৩৫ ২.৬৫ ১.৮১

লাখ টাকা . ৯ অ া  ায়ী য় ১২.৭০ ১১.৯৫ ১১.৪২ ৮.৯০

লাখ টাকা . ১০ মাট পিরচালন য় ২৪.৪৩ ২৩.৬৩ ২৪.৫৯ ২০.২৯

% . ১১ মাট পিরচালন রাজে র হার ২৪৪৩.০০ ২৩৬৩.০০ ৪৯১৮.০০ ৬৪০.০৬

% . ১২ পিরচালনাল  নাফা/(েলাকসান) -২৩.৪৩ -২২.৬৩ -২৪.০৯ -১৭.১২

% . ১৩ মাট পিরচালন রাজে র হার -২৩৪৩.০০ -২২৬৩.০০ -৪৮১৮.০০ -৫৪০.০৬

 ৩২৩  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

মাধব  ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৫.০০ ৪.০০ ৬.৫০ ২.৭৩

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১৩৬৯.৮৬ ১০৯৫.৮৯ ১৭৮০.৮২ ৭৪৭.৯৫

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.৫০ ০.৫০ ১.০০ ০.২৪

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৫.৫০ ৪.৫০ ৭.৫০ ২.৯৭

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২.১৫ ১.৭১ ২.৮০ ১.৮৫

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৯.০৯ ৩৮.০০ ৩৭.৩৩ ৬২.২৯

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.৫৫ ০.৬০ ২.৬০ ০.৭৮

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ১.০০ ০.৫০ ১.০০ ০.২৩

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.২০ ০.১৫ ০.৫০ ০.১৪

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৫.৩০ ৪.৯৩ ৬.১২ ৩.৯৯

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯৬.৩৬ ১০৯.৫৬ ৮১.৬০ ১৩৪.৩৪

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ১২.২৬ ১১.৬৬ ১৫.০৬ ৯.৭২

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২২২.৯১ ২৫৯.১১ ২০০.৮০ ৩২৭.২৭

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২১.৪৬ ১৯.৫৫ ২৮.০৮ ১৬.৭১

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৯০.১৮ ৪৩৪.৪৪ ৩৭৪.৪০ ৫৬২.৬৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -১৫.৯৬ -১৫.০৫ -২০.৫৮ -১৩.৭৪

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -২৯০.১৮ -৩৩৪.৪৪ -২৭৪.৪০ -৪৬২.৬৩

 ৩২৪  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

জাফলং 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৪.৫০ ৪.০০ ৫.০০ ২.৭২

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৮০.৩৬ ৭৮.৪৩ ৭৫.৭৬ ৯৫.৭৭

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ১.০০ ১.০০ ১.৫০ ০.১২

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ২৭৩.৯৭ ২৭৩.৯৭ ৪১০.৯৬ ৩২.৮৮

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.১০ ০.১০ ০.১০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৫.৬০ ৫.১০ ৬.৬০ ২.৮৪

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ০.৮৫ ০.৮০ ০.৮২ ০.৩৪

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৫.১৮ ১৫.৬৯ ১২.৪২ ১১.৯৭

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ ১১.৬৬

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৮

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.৪০ ০.৪০ ০.৪০ ০. ৭

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৩.৭৩ ৩.৩৭ ৩.৭৯ ২.৮৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৬.৬১ ৬৬.০৮ ৫৭.৪২ ১০০.০০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ২৬.৪০ ২৫.৫২ ১৩.৫৫ ৫.৯৬

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৭১.৪৩ ৫০০.৩৯ ২০৫.৩০ ২০৯.৮৬

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৪৩.৮৮ ৪২.৫৯ ৩১.০৬ ২১.১৫

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৭৮৩.৫৭ ৮৩৫.১০ ৪৭০.৬১ ৭৪৪.৭২

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৩৮.২৮ -৩৭.৪৯ -২৪.৪৬ -১৮.৩১

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৬৮৩.৫৭ -৭৩৫.১০ -৩৭০.৬১ -৬৪৪.৭২

 ৩২৫  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

সিচবালয় িভআইিপ ক ােফটািরয়া 

সিচবালয় িভআইিপ ক ােফটািরয়া 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ২০০.০০ ১৮০.০০ ২৩৫.০০ ১৪৮.৬১

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৫৪৭৯৪.৫২ ৪৯৩১৫.০৭ ৬৪৩৮৩.৫৬ ৪০৭১৫.০৭

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.৫০ ০.৫০ ০.০০ ০. ২

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ২০০.৫০ ১৮০.৫০ ২৩৫.০০ ১৪৮.৬৩

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ৯০.৭০ ৮১.৬৫ ১০৭.২৫ ৬৭.৪১

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৫.২৪ ৪৫.২৪ ৪৫.৬৪ ৪৫.৩৫

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ২.৫০ ২.৮৮ ২.৮০ ২.৭৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ১.৫০ ১.০০ ২.০০ ০.৩০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৩.৫০ ১.৫০ ৪.৫০ ৩.৪৮

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪৫.১৪ ৪১.৪৭ ৫৩.৩৩ ২৮.৪০

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২২.৫১ ২২.৯৮ ২২.৬৯ ১৯.১১

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৫৭.৫৫ ৫৫.৪০ ৫৪.৪০ ৪৭.২৩

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৮.৭০ ৩০.৬৯ ২৩.১৫ ৩১.৭৮

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২০০.৮৯ ১৮৩.৯০ ২২৪.২৮ ১৪৯.৫৭

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১০০.১৯ ১০১.৮৮ ৯৫.৪৪ ১০০.৬৩

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -০.৩৯ -৩.৪০ ১০.৭২ -০.৯৪

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -০.১৯ -১.৮৮ ৪.৫৬ -০.৬৩

 ৩২৬  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

সংসদ িভআইিপ ক ােফটািরয়া 

সংসদ িভআইিপ ক ােফটািরয়া 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৩২০.০০ ৩২০.০০ ৩৩০.০০ ২৪৩.৫৩

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৮৭৬৭১.২৩ ৮৭৬৭১.২৩ ৯০৪১০.৯৬ ৬৬৭২০.৫৫

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.০০ ১.০০ ১.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৩২১.০০ ৩২১.০০ ৩৩১.০০ ২৪৩.৫৩

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২০৮.৭০ ২০৮.৬৫ ২২১.৬০ ১৬২.৪৫

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬৫.০২ ৬৫.০০ ৬৬.৯৫ ৬৬.৭১

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১.৬০ ১.৮০ ১.৮০ ১.৮৯

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ০.৪০ ০.৩০ ০.২০ ০.৪৮

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ০.৩৮ ০.৩৫ ০.১০ ০.১৪

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৭৯.৮৭ ৭৮.৩০ ৫২.৯৩ ৭০.২৯

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২৪.৮৮ ২৪.৩৯ ১৫.৯৯ ২৮.৮৬

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৫১.৮৫ ৪৯.৮০ ৬৫.৯১ ৫৩.০৮

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৬.১৫ ১৫.৫১ ১৯.৯১ ২১.৮০

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৩৪২.৮০ ৩৩৯.২০ ৩৪২.৫৪ ২৮৮.৩৩

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১০৬.৭৯ ১০৫.৬৭ ১০৩.৪৯ ১১৮.৪০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -২১.৮০ -১৮.২০ -১১.৫৪ -৪৪.৮০

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৬.৭৯ -৫.৬৭ -৩.৪৯ -১৮.৪০

 ৩২৭  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

বা রবন ইউিনট 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ৬৮.০০ ৬৫.০০ ৬৫.০০ ৪৫.০২

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৬২.৩৯ ৬৪.০৪ ৬১.৯০ ৬৫.১৫

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৪০.০০ ৩৫.০০ ৩৫.০০ ২১.৯৭

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১০৯৫৮.৯০ ৯৫৮৯.০৪ ৯৫৮৯.০৪ ৬০১৯.১৮

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.০০ ১.৫০ ৫.০০ ২.১১

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ১০৯.০০ ১০১.৫০ ১০৫.০০ ৬৯.১০

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ১৮.৫০ ১৬.৫০ ১৬.২৫ ১৩.৬১

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৬.৯৭ ১৬.২৬ ১৫.৪৮ ১৯.৭০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৭.০০ ৭.৫০ ৭.০০ ৮.০৫

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ৪.৩০ ৪.০০ ৪.০০ ১.৯৫

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.৬০ ১.৫০ ২.০০ ১.০৬

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ২৩.৬৯ ২২.৯৪ ২৪.৫৭ ২৪.২৪

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.৭৩ ২২.৬০ ২৩.৪০ ৩৫.০৮

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৩৮.৬৫ ৩৮.১৫ ৩৯.২০ ৩১.৩৪

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩৫.৪৬ ৩৭.৫৯ ৩৭.৩৩ ৪৫.৩৫

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ৯৩.৭৪ ৯০.৫৯ ৯৩.০২ ৮০.২৫

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৮৬.০০ ৮৯.২৫ ৮৮.৫৯ ১১৬.১৪

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ১৫.২৬ ১০.৯১ ১১.৯৮ -১১.১৫

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৪.০০ ১০.৭৫ ১১.৪১ -১৬.১৪

 ৩২৮  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ঢাকা িচিড়য়াখানা 

ঢাকা িচিড়য়াখানা 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ২০০.০০ ১৭০.০০ ১৭০.০০ ১১০.১৭

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৫৪৭৯৪.৫২ ৪৬৫৭৫.৩৪ ৪৬৫৭৫.৩৪ ৩০১৮৩.৫৬

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.৫০ ০.৪০ ০.৩০ ০. ৯

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ২০০.৫০ ১৭০.৪০ ১৭০.৩০ ১১০.২৬

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ১১০.৬০ ৯৪.০০ ৮৫.৩৫ ৫৮.২২

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫৫.১৬ ৫৫.১৬ ৫০.১২ ৫২.৮০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ১.০০ ০.৭০ ০.৭০ ০.৭৩

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ০.৭০ ০.৫০ ০.৫০ ০.২৮

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.৩৫ ১.০০ ১.৩০ ০.৯৫

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪৩.৩২ ৩৭.৭০ ২৯.৩২ ২০.০৬

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২১.৬১ ২২.১২ ১৭.২২ ১৮.১৯

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৩৫.৪০ ৩১.৭০ ২৯.৯৫ ২৭.৩২

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৭.৬৬ ১৮.৬০ ১৭.৫৯ ২৪.৭৮

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১৯২.৩৭ ১৬৫.৬০ ১৪৭.১২ ১০৭.৫৬

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৯৫.৯৫ ৯৭.১৮ ৮৬.৩৯ ৯৭.৫৫

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) ৮.১৩ ৪.৮০ ২৩.১৮ ২.৭০

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪.০৫ ২.৮২ ১৩.৬১ ২.৪৫

 ৩২৯  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

সানা মসিজদ 

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ২৫.০০ ১০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩২.৮৯ ১৮.০২ ০ ০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ৫০.০০ ৪৫.০০ ০.০০

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ১৩৬৯৮.৬৩ ১২৩২৮.৭৭ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ১.০০ ০.৫০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ৭৬.০০ ৫৫.৫০ ০.০০

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ২৪.১০ ২১.৪০ ০.০০

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৩১.৭১ ৩৮.৫৬ ০ ০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ০.০০ ৫২.৭৮ ০.০০

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ১.০০ ০.৮০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ১.৫০ ১.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৩৫.৮৮ ২৮.৯২ ০.০০

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৭.২১ ৫২.১১ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৪০.১০ ৩০.২০ ০.০০

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৫২.৭৬ ৫৪.৪১ ০ ০

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ১০২.৫৮ ১৩৫.১০ ০.০০

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১৩৪.৯৭ ২৪৩.৪২ ০ ০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -২৬.৫৮ -৭৯.৬০ ০ ০.০০

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -৩৪.৯৭ -১৪৩.৪২ ০ ০

 ৩৩০  



 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

২০২১-২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সামিয়ক 

া িলত পিরচালন া

একক বােজট সংেশািধত  বােজট অ েমািদত বােজট িববরণ 

ফ টপ র ের  

রাজ  
লাখ টাকা . ১ হােটল থেক রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০

টাকা . ২ - বড িত দিনক রাজ  ০ ০ ০ ০

% . ৩ মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ০.০০ ০.০০ ০ ০

লাখ টাকা . ৪ র ের  রাজ  ২৩৪.০০ ৯৬.০০ ০.০০

টাকা . ৫ দিনক রাজ  ৬৪১০৯.৫৯ ২৬৩০১.৩৭ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৬ অ া  পিরচালন রাজ  ০.০০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ৭ মাট পিরচালন রাজ  ২৩৪.০০ ৯৬.০০ ০.০০

য় 
লাখ টাকা . ৮ উপকরণ য় ১০৫.৯০ ৪৩.৫২ ০.০০

% . ৯ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ৪৫.২৬ ৪৫.৩৩ ০ ০

লাখ টাকা . ১০ অবচয় ৫৬.০০ ২৮.১৩ ০.০০

লাখ টাকা . ১১ মরামত ও র ণােব ণ ০.৫০ ০.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১২ জবালািন য় ৬.৬৬ ৩.০০ ০.০০

লাখ টাকা . ১৩ অ া  পিরবতনশীল য় ৪৮.৫৫ ২০.২৯ ০.০০

% . ১৪ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২০.৭৫ ২১.১৪ ০ ০

লাখ টাকা . ১৫ অ া  ায়ী পিরচালন য় ৪৮.৯০ ২৬.৭৪ ০.০০

% . ১৬ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ২০.৯০ ২৭.৮৫ ০ ০

লাখ টাকা . ১৭ মাট পিরচালন য় ২৬৬.৫১ ১২১.৬৮ ০.০০

% . ১৮ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ ১১৩.৮৯ ১২৬.৭৫ ০ ০

লাখ টাকা . ১৯ পিরচালনাল  উ ৃ /(ঘাটিত) -৩২.৫১ -২৫.৬৮ ০ ০.০০

% . ২০ - মাট পিরচালন রাজে র শতাংশ -১৩.৮৯ -২৬.৭৫ ০ ০

 ৩৩১  



 

া িলত নাফা ও তহিবল বাহ

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

বােজট সংেশািধত বােজট বােজট 
িববরণ 

িত ানস হ 
(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

আিথক  নাফা 
১ পিরচালনাল  নাফা  ২,০১০.০২  ২,০১৬.৬৫  ২,৪৩৫.৮৭  ৩৪২.৮৭. 

২ অ-পিরচালন আয় (নীট) -২,৪১৮.৪৭ -২,১৬৮.২৯ -২,৩২৬.২৯ -১,৪০৪.৬৯. 

৩ িমক  অংশীদাির  তহিবেল দয়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৪ দ ও কর ব নাফা -৪০৮.৪৫ -১৫১.৬৪  ১০৯.৫৮ -১,০৬১.৮২. 

৫ মাট স েদর উপর নাফা % -০.৯৯ -০.৪৭  ০.২৭ -৩.৬৩. 

৬ দ  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭ কর ব নাফা/(েলাকসান) -৪০৮.৪৫ -১৫১.৬৪  ১০৯.৫৮ -১,০৬১.৮২. 

৮ কর -১৪২.৯৬ -৫৩.০৮  ৩৮.৩৫ -৩৭১.৬৪. 

৯ নীট নাফা/(েলাকসান) -২৬৫.৪৯ -৯৮.৫৬  ৭১.২৩ -৬৯০.১৮. 

১০ সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/লভ াংশ  ২০.০০  ২০.০০  ১০০.০০  ০.০০. 

১১ সম- লধেনর উপর লভ াংশ হার %  ০.০৫  ০.০৭  ০.২৯  ০.০০. 

১২ িনজস^ অথ যাগান অ পাত  ০.১১  ০.২৭  ০.০৮  ০.০১. 

তহিবেলর উৎস 
১৩ কর ব নাফা/(েলাকসান) -৪০৮.৪৫ -১৫১.৬৪  ১০৯.৫৮ -১,০৬১.৮২. 

১৪ অবচয় ও অ া   ১,৩৭৫.২৩  ১,৩২৭.২৮  ৬৯৪.৪৫  ৭৬৩.৩৬. 

১৫ সরাসির পিরচালন হইেত  নগদ াহ  ৯৬৬.৭৮  ১,১৭৫.৬৪  ৮০৪.০৩ -২৯৮.৪৬. 

১৬ লধন াি   ৯,০০০.০০  ৩,৪০২.০০  ৭,৪৫০.০০  ৬,৮৪০.০২. 

১৭ দীঘেময়ািদ 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  ৯,৯৬৬.৭৮  ৪,৫৭৭.৬৪  ৮,২৫৪.০৩  ৬,৫৪১.৫৬. 

তহিবেলর য়াগ 
২২ আয়কর -১৪২.৯৬ -৫৩.০৮  ৩৮.৩৫ -৩৭১.৬৪. 

২৩ ববত  বৎসেরর সম য়  ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৪ সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/লভ াংশ  ২০.০০  ২০.০০  ১০০.০০  ০.০০. 

২৫ পিরচালনার ায়ী স ি েত িবিনেয়াগ  ৯,৬১৯.০০  ৩,২৮০.৭৫  ৮,১৬৫.০০  ৬,৯৩৭.৩৫. 

২৬ অ া  দীঘেময়ািদ স ি েত িবিনেয়াগ  ১০৭.০০  ১২১.২৫  ১৭১.৭৫  ১৭.৬৮. 

২৭ দীঘেময়ািদ  ঋণ পিরেশাধ  ১৮৬.৯৭  ১৮৬.৯৭  ২০৬.৯৭  ৩০.০০. 

২৮ অ া   ০.০০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

২৯ মাট তহিবল য়াগ  ৯,৭৯০.০১  ৩,৫৫৫.৮৯  ৮,৬৮২.০৭  ৬,৬১৩.৩৯. 

৩০ নীট তহিবল ি /(ঘাটিত)  ১৭৬.৭৭  ১,০২১.৭৫ -৪২৮.০৪ -৭১.৮৩. 

 ৩৩২  



 

িত ানস হ 

২০২২ ২০২১ ২০২০ 

িববরণ        বােজট           
৩০ ন ৩০ ন 

     সংেশািধত       
৩০ ন 

২০২২ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

া িলত ি িতপ   ন 

 ৩৩৩.০০ 

(লাখ টাকায়) 

সামিয়ক 

লধন ও দায় 

১ লধন ৩৭৪৩২.৫৩ ২৮৪৩২.৫৩ ২৫০৩০.৫৩. 

২ সংরি ত তহিবল -৪০৪.০৫ -১১৮.৫৬ ০.০০. 

৩ ই ই  ৩৭০২৮.৪৮ ২৮৩১৩.৯৭ ২৫০৩০.৫৩. 

৪ দীঘেময়ািদ দায় ৫৩০.৭৩ ৭১৭.৭০ ৯০৪.৬৭. 

৫ চলিত দায় ৩৬৭৯.৩৪ ৩০৪৫.৯৭ ৩৩৩১.২৩. 

৬ মাট দায় ৪২১০.০৭ ৩৭৬৩.৬৭ ৪২৩৫.৯০. 

৭ মাট তহিবল ৪১২৩৮.৫৫ ৩২০৭৭.৬৪ ২৯২৬৬.৪৩. 

লধন কাঠােমা ও িল ইিড  অ পাত 

৮ ঋণ লধন অ পাত ১০ : ৯০ ১২ : ৮৮ ১৪ : ৮৬. 

৯ চলিত অ পাত ২.৪২ : ১ ২.৬৬ : ১ ২.২১ : ১. 

১০ তবিরত স দ অ পাত ২.১৬ : ১ ২.৩৮ : ১ ১.৯৮ : ১. 

স িওস হ 

১১ কায পিরচালনার াবর স ি  ৩০৫৮৩.১৭ ২০৯৬৪.১৭ ১৭৬৮৩.৪২. 

১২ বাদ: ি ত অবচয় ১৪০৭৩.২০ ১২৬৯৭.৯৭ ১১৩৭০.৬৯. 

১৩ নীট পিরচালন ায়ী স ি  ১৬৫০৯.৯৭ ৮২৬৬.২০ ৬৩১২.৭৩. 

১৪ অ া  দীঘেময়ািদ স ি  ১৫৮১৭.০৯ ১৫৭১০.০৯ ১৫৫৮৮.৮৪. 

১৫ চলিত স দ ম দ ৯৪৬.৬৯ ৮৬০.৬৩ ৭৮২.৩৯. 

১৬ - দনাদার ৮০৪.১৯ ৭৩১.০৮ ৬৬৪.৬২. 

১৭ -অ া  ৭১৬০.৬০ ৬৫০৯.৬৪ ৫৯১৭.৮৫. 

১৮ - মাট চলিত স দ ৮৯১১.৪৯ ৮১০১.৩৫ ৭৩৬৪.৮৬. 

১৯ - মাট স দ ৪১২৩৮.৫৫ ৩২০৭৭.৬৪ ২৯২৬৬.৪৩. 

উৎপাদনশীলতার অ পাত 

২০ মাট স েদর উৎপাদনশীলতা ০.২৭ ০.৩২ ০.২৯. 

২১ চলিত লধেনর উৎপাদনশীলতা ২.১৫ ২.০৪ ২.০৯. 

২২ ম দ মােলর উৎপাদনশীলতা ১৬৫.৩৪ ১৯০.১৯ ১৫৬.০০. 

২৩ নীট কাযকরী লধন ৫২৩২.১৫ ৫০৫৫.৩৮ ৪০৩৩.৬৩. 

২৪ কাযকরী লধেনর পিরবতন ১৭৬.৭৭ ১০২১.৭৫ ০. 

 ৩৩৩  



 

বােজট 
িববরণ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

সরকাির কাষাগাের দয় ২০২১-২২ 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

সংেশািধত  বােজট বােজট 

(লাখ টাকায়) 

অ েমািদত সামিয়ক 

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  ৮৭৮.৪১  ৭৩৯.৪৮ ৭৪৫.৭৪  ৮৩৬.১৯. 

ি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 -১৪২.৯৬ -৩৭১.৬৪-৫৩.০৮  ৩৮.৩৫. 

সরকাির কাষাগাের েদয় অবদান/লভ াংশ ৮  ২০.০০  ০.০০ ২০.০০  ১০০.০০. 

র ািন কর ৯  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

সড়ক িনমাণ কর ১০  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

লাইেস  িফ ১১  ৭১.৪৫  ৪৯.৩৩ ৬৮.৪৩  ৬২.০৬. 

উনণয়ন িফ ১২  ০.০০  ০.০০ ০.০০  ০.০০. 

অ া  ১৩  ৩০.০০  ৩০.০০ ৩০.০০  ৩০.০০. 

মাট ১৪  ৮৫৬.৯০  ৪৪৭.১৭ ৮১১.০৯  ১,০৬৬.৬০. 

 ৩৩৪  



 

সংেশািধত বােজট 

কম র সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ েমািদত  
পদ 

বতমান  
সং া 

কম র িণ 
 

বােজট 

ত ািশত 
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বতমান  
সং া 

ত ািশত  
সং া 

বতমান  
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বােজট 

ল 
 বতন 

কম  িত 
 গড় (টাকা)  

মাট বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

কম র িববরণ 

ধান কাযালয় 

 335.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

ত 

১  ১,৪০৫,৬১৫ কমচারী (ে ড ১-৫)  ১৩  ১৩  ১৩  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১৫  ১২১.৪৭  ৬১.২৬  ১৮২.৭৩. 

২  ১,২৫১,৮৩৯ কমচারী (ে ড ৬-৯)  ৫৬  ৫৬  ৫৬  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৫৭  ৪৫৫.২০  ২৪৫.৮৩  ৭০১.০৩. 

৩  ৭২৫,০৮৭ কমচারী (ে ড ১০)  ২৩  ১৮  ২৩  ২৩  ২০  ২৩  ২৩  ২০  ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭. 

৪  ১,১৪১,৮৮০ উপ- মাট (১+২+৩)  ৯২  ৮৭  ৯২  ৯৫  ৯২  ৯৫  ৯৫  ৯২  ৬৮৭.০৩  ৩৬৩.৫০  ১,০৫০.৫৩. 

৫  ২৩২,৫৯০ কমচারী(ে ড ১১-২০)  ১৬১  ৭০  ১৬১  ১৬৫  ৭২  ১৬৫  ১৬৫  ৭২  ২৩২.৭৬  ১৪১.৭১  ৩৭৪.৪৭. 

৬  ০ দ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

১০  ২৩২,৫৯০ উপ- মাট (৫+...+৮)  ১৬১  ৭০  ১৬১  ১৬৫  ৭২  ১৬৫  ১৬৫  ৭২  ২৩২.৭৬  ১৪১.৭১  ৩৭৪.৪৭. 

১১  ৫৬৩,২৪১ মাট (৪+৯+১০)  ২৫৩  ১৫৭  ২৫৩  ২৬০  ১৬৪  ২৬০  ২৬০  ১৬৪  ৯১৯.৭৯  ৫০৫.২১  ১,৪২৫.০০. 

 ৩৩৫  



 

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 পযটন কেপােরশন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

কম র িববরণ 

ধান কাযালয় 

 336.00

কম  িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ েমািদত ত 

 ১১৩.১২  ৫৮.২২  ১৭১.৩৪  ১৪০.১৬  ৭০.৬৮  ২১০.৮৪ ১১৪২২৬৭  ১২৪০২৩৫  ৮৭২৪০০  ৯০.২৫  ৪০.৬১  ১৩০.৮৬

 ৪৩০.৭১  ২৩৭.৬০  ৬৬৮.৩১  ৪৮০.৯৫  ২৫৫.৩২  ৭৩৬.২৭ ১১৭২৪৭৪  ১২৬৯৪৩১  ৯৭৪২১১  ৩৭০.২০  ১৮৫.১০  ৫৫৫.৩০

 ১০৬.৯৪  ৫৩.১৯  ১৬০.১৩  ১১০.৩৬  ৫৬.৪১  ১৬৬.৭৭ ৬৯৬২১৭  ৭২৫০৮৭  ৬৩৭৪৫০  ৮২.২৫  ৪৫.২৪  ১২৭.৪৯

 ৬৫০.৭৭  ৩৪৯.০১  ৯৯৯.৭৮  ৭৩১.৪৭  ৩৮২.৪১  ১,১১৩.৮৮ ১০৫২৪০০  ১১৩৬৬১২  ৮৮৪৪০২  ৫৪২.৭০  ২৭০.৯৫  ৮১৩.৬৫

 ২১৮.১০  ১৩২.১২  ৩৫০.২২  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২ ২১২২৫৫  ৪৮২৬৫০  ৪২৮৯৫৮  ১৯৩.০০  ১১৫.৮৫  ৩০৮.৮৫

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

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

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

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

 ২১৮.১০  ১৩২.১২  ৩৫০.২২  ২৪০.৫৩  ১৪৫.৫৯  ৩৮৬.১২ ২১২২৫৫  ৪৮২৬৫০  ৪২৮৯৫৮  ১৯৩.০০  ১১৫.৮৫  ৩০৮.৮৫

 ৮৬৮.৮৭  ৪৮১.১৩  ১,৩৫০.০০  ৯৭২.০০  ৫২৮.০০  ১,৫০০.০০ ৫১৯২৩১  ৮৪২৬৯৭  ৬৮৪৪৫১  ৭৩৫.৭০  ৩৮৬.৮০  ১,১২২.৫০

 ৩৩৬  



 

সংেশািধত বােজট 

কম র সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

অ েমািদত  
পদ 

বতমান  
সং া 

কম র িণ 
 

বােজট 

ত ািশত 
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বতমান  
সং া 

ত ািশত  
সং া 

বতমান  
সং া 

অ েমািদত 
পদ 

বােজট 

ল 
 বতন 

কম  িত 
 গড় (টাকা)  

মাট বতন 
ও 

১২ ১৩ 

বাংলােদশ পযটন কেপােরশন 

২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ 

কম র িববরণ 

িত ানস হ 

 337.00

ভাতািদ 

ভাতািদ 

ত 

১  ৭৬১,৯৫৩ কমচারী (ে ড ১-৫)  ৪৩  ২৪  ৪৩  ৪৩  ২৭  ৪৩  ৪৩  ২৭  ২২৭.০৬  ১০০.৫৮  ৩২৭.৬৪. 

২  ১৯৭,৪৩৫ কমচারী (ে ড ৬-৯)  ২৫৩  ৯৯  ২৫৩  ২৫৩  ৮০  ২৫৩  ২৫৩  ৮০  ৩৪৭.৪৯  ১৫২.০২  ৪৯৯.৫১. 

৩  ১৭৭,৯৫৭ কমচারী (ে ড ১০)  ১৮৫  ৩২  ১৮৫  ১৮৫  ৩০  ১৮৫  ১৮৫  ৩০  ২১৩.৭৮  ১১৫.৪৪  ৩২৯.২২. 

৪  ২৪০,৪১০ উপ- মাট (১+২+৩)  ৪৮১  ১৫৫  ৪৮১  ৪৮১  ১৩৭  ৪৮১  ৪৮১  ১৩৭  ৭৮৮.৩৩  ৩৬৮.০৪  ১,১৫৬.৩৭. 

৫  ৩৫,৭৬৭ কমচারী(ে ড ১১-২০)  ১,৫১২  ১৩০  ১,৫১২  ১,৫১২  ১৫২  ১,৫১২  ১,৫১২  ১৫২  ৩৫১.৭৯  ১৮৯.০০  ৫৪০.৭৯. 

৬  ০ দ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৭  ০ আধা-দ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৮  ০ অদ  িমক  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০  ০.০০  ০.০০  ০.০০. 

৯  ০ অিনয়িমত িমক  ০  ৬১০  ০  ০  ৬১০  ০  ০  ৬১০  ৭৩৮.৩৫  ০.০০  ৭৩৮.৩৫. 

১০  ৩৫,৭৬৭ উপ- মাট (৫+...+৮)  ১,৫১২  ১৩০  ১,৫১২  ১,৫১২  ১৫২  ১,৫১২  ১,৫১২  ১৫২  ৩৫১.৭৯  ১৮৯.০০  ৫৪০.৭৯. 

১১  ১২২,২০৩ মাট (৪+৯+১০)  ১,৯৯৩  ৮৯৫  ১,৯৯৩  ১,৯৯৩  ৮৯৯  ১,৯৯৩  ১,৯৯৩  ৮৯৯  ১,৮৭৮.৪৭  ৫৫৭.০৪  ২,৪৩৫.৫১. 

 ৩৩৭  



 

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 পযটন কেপােরশন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ 

কম র িববরণ 

িত ানস হ 

 338.00

কম  িত 
 গড় (টাকা)  ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 
ভাতািদ 

ভাতািদ 

ভাতািদ 

অ েমািদত ত 

 ২০৭.০৪  ৯৪.১২  ৩০১.১৬  ২৫৭.০৬  ১০৯.৫৮  ৩৬৬.৬৪ ৭০০৩৭২  ১৩৫৭৯২৬  ১১১১৮৮৯  ২০৭.০৪  ৯৩.১৭  ৩০০.২১

 ৩০৭.২৯  ১৬৮.১৯  ৪৭৫.৪৮  ৩৯৮.৪০  ১৭৮.০২  ৫৭৬.৪২ ১৮৭৯৩৭  ৭২০৫২৫  ৫৯১১৭৫  ৩১৫.২৯  ১৫৭.৬৫  ৪৭২.৯৪

 ২০৮.১৬  ১১০.০৪  ৩১৮.২০  ২৪৩.৭০  ১২৫.৪০  ৩৬৯.১০ ১৭২০০০  ১২৩০৩৩৩  ১১৩২৩৩৩  ২১৯.১৬  ১২০.৫৪  ৩৩৯.৭০

 ৭২২.৪৯  ৩৭২.৩৫  ১,০৯৪.৮৪  ৮৯৯.১৬  ৪১৩.০০  ১,৩১২.১৬ ২২৭৬১৭  ৯৫৭৭৮১  ৮১২২৯৯  ৭৪১.৪৯  ৩৭১.৩৬  ১,১১২.৮৫

 ২৪২.১১  ১৭৫.৫২  ৪১৭.৬৩  ৪১০.১৫  ২২৮.০০  ৬৩৮.১৫ ২৭৬২১  ৪১৯৮৩৬  ২৬০৩১৬  ২৪৭.৩২  ১৪৮.৩৬  ৩৯৫.৬৮

 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

 ৬৭১.৪২  ০.০০  ৬৭১.৪২  ৭৯৯.৯৫  ০.০০  ৭৯৯.৯৫ ০  ১৩১১৩৯  ১০১৭১৮  ৬২০.৪৮  ০.০০  ৬২০.৪৮

 ২৪২.১১  ১৭৫.৫২  ৪১৭.৬৩  ৪১০.১৫  ২২৮.০০  ৬৩৮.১৫ ২৭৬২১  ৪১৯৮৩৬  ২৬০৩১৬  ২৪৭.৩২  ১৪৮.৩৬  ৩৯৫.৬৮

 ১,৬৩৬.০২  ৫৪৭.৮৭  ২,১৮৩.৮৯  ২,১০৯.২৬  ৬৪১.০০  ২,৭৫০.২৬ ১০৯৫৭৮  ৩০৫৯২৪  ২৩৬৮২০  ১,৬০৯.২৯  ৫১৯.৭২  ২,১২৯.০১

 ৩৩৮  



তফসিল-ক

(jÿ UvKvq)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1. 3821103 Drme †evbvm 145.00       140.00         150.00          166.91      

2. 3821116 LvRbv fvov I Ki 12.00         12.00           35.00            6.11          

3. 3211113 য়বমো (Mvwo) 4.00           4.00            4.00              6.34         

4. 3211102 ‰e`¨ywZK e¨q 50.00         50.00          30.00            22.28        

5. 3221101 myBwcs I †avjvB 6.00           6.00            0.25              0.18         

6. 3221101 wbixÿv wd 1.00           1.00             1.00              0.72         

7. 1423225 d‡Uv gvjvgvj 0.10           0.10             0.10              

8. 3211137 gy`ªY ও ময়িহোয়ি 18.00         18.00           18.00            14.95        

9. 3211120 hvZvqvZ 0.50           0.50            0.50              0.29         

10. 3221108 WvK,Zvi I †Uwj‡dvb 20.00         20.00           10.00            10.11        

11. 321106 e¨vsK PvR© 0.50           0.50            1.00              3.96         

12. 3211106 Avc¨vqb e¨q 0.50           0.50            1.00              0.32         

13. 3111327 evMvb পয়িচর্ যো ব্যি 2.50           2.50            0.20              

14. 3211110 evowZ gRywi LiP 25.00         20.00           28.00            10.42        

15. 3111332 AvBb LiP 10.00         10.00           15.00            4.08         

16. 3211127 m¤§vwb 6.00           6.00            10.00            5.17          

17. 3211127 eBcÎ I mvgwqwK 2.00           2.00            2.00              0.65         

18. 3211125 Kzwj I cwienb 0.25           0.25            0.25              

19. 3255103 weÁvcb e¨q 15.00         15.00           30.00            13.82        

20. 3111326 ‡cvlvK cwi”Q` 3.00           3.00            8.00              2.00         

21. 3241101 ågY e¨q 30.00         25.00           30.00            20.40        

22. 3211125 evwYwR¨K cÖPvi 40.00         40.00          50.00            31.13        

23. e¨emv Dbœqb 20.00         20.00           25.00            18.56        

24. e¨emv Dbœqb(‰e‡`wkK fgY,‡gjv, †mwgbvi) 20.00         10.00           20.00            

25. 3255102 Pv`v(AvmUv/cvUv/KbKc) 5.00           5.00            10.00            

26. 3211107 evavB 0.50           0.50            0.70              0.06         

27. 3211122 nvqvi PvR© 60.00         60.00           65.00            23.83       

28. ï×vPvi e¨q 2.00           2.00            2.00              5.85         

29. 3257105 B‡bv‡fkb LiP 2.50           2.50            2.00              

30. 3255105 Ab¨vb¨ ময়িহোয়ি 2.00           2.00            2.00              0.05         

‡gvU= 503.35      478.35        551.00          368.19     

                      cÖavb Kvh©vj‡qi Ab¨vb¨ e¨‡qi weeiYx                    

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

339



Zdwmj-ÒLÒ

(jvL UvKvq)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

K BgviZ 10.00      10.00        10.00         7.17       

Dc-‡gvU 10.00      10.00        10.00         7.17       

L hvbevnb 20.00      20.00       20.00         10.94     

Dc-‡gvU 20.00      20.00       20.00         10.94     

M Ab¨vb&̈

1. AvmevecÎ 5.00        5.00         5.00           1.00       

2. hš¿cvwZ 5.00        5.00         5.00           2.00       

3. ‰e`¨„wZK 4.00        4.00         5.00           1.00       

4. ‰e`¨„wZK hš¿cvwZ 4.00        4.00         5.00           2.00       

5. Kw¤úDUvi I mdUIq¨vi 5.00        5.00         5.00           2.49       

6. A‡Uv‡gkb 42.00      42.00       42.00         12.06     

7. cvwb I cq: wb®‹vkb 2.00        2.00         2.00           0.50       

8. cøvgwes 1.00        1.00          0.50           0.20       

9. কসয়িটোয়ি 2.00        2.00         0.50           0.30       

Dc-‡gvU 70.00      70.00       70.00         21.55     

100.00    100.00      100.00       39.66     

cÖavb Kvh©vj‡qi GKÎxf~Z †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx 

me©-‡gvU( K+L+M)

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

340



(লাখ টাকায়)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

আয় 

1. হ াটটল রাজস্ব 2,746.00      2,460.50       2,925.70         2,036.73   

2. হরস্টুটরন্ট রাজস্ব 3,743.00     3,221.00       4,137.00         2,619.79    

3. বিক্রয় রাজস্ব 3,250.00     3,200.00       3,400.00         2,778.67    

4. যানিা ন  টে রাজস্ব 50.00           48.00             73.00              30.58        

5. বলট াবজন/ হিাট 9.92            8.43              10.00               5.72           

6. অন্যান্য পবরচালন রাজস্ব 2,309.32     2,136.83       2,444.05          1,700.47     

হ াট রাজস্ব 12,108.24   11,074.76     12,989.75      9,171.96    

ব্যয় 

1. পণ্য ক্রয় 3,807.54     3,488.59       3,955.15         3,346.33   

2. অিচয় 667.23       747.28          644.45            715.99       

3. 3258107. হ রা ে ও রক্ষণাটিক্ষণ 162.50        141.51           149.75            132.51       

4. জ্বালাবন 57.74           44.19             64.10              39.34        

5. অন্যান্য পবরিেতনশীল ব্যয় 1,958.70      1,718.45        2,031.08         1,627.92    

6. অন্যান্য স্থায়ী পবরচালন ব্যয় 3,444.51      3,298.46       3,709.35        2,967.00    

7. হ াট  ব্যয় 10,098.22    9,438.48       10,553.88       8,829.09    

পবরচালন মুনাফা/( হলাকসান ) 2,010.02     2,016.65      2,435.87        342.87      

ইউবনটসমূট র রাজস্ব আয় ও ব্যটয়র সার-সংটক্ষপ      
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Zdwmj-ÒMÒ

(jvL UvKvq)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

K BgviZ 26.00      25.00       21.00         58.01     

Dc-‡gvU 26.00      25.00       21.00         58.01     

L hvbevnb 31.20      29.00        24.70         10.21     

Dc-‡gvU 31.20      29.00        24.70         10.21     

M Ab¨vb&̈

1 AvmevecÎ 20.10      18.00        13.00         10.00     

2 hš¿cvwZ 20.00      18.00        12.00         12.00     

3 ‰e`¨„wZK 17.00      12.00        12.60         12.50     

4 ‰e`¨„wZK hš¿cvwZ 17.20      10.46        10.00         10.00     

5 Kw¤úDUvi I mdUIq¨vi 9.00        12.00        7.00           7.00       

6 A‡Uv‡gkb 2.00        2.00         37.45         1.82       

7 cvwb I cq: wb®‹vkb 10.00      8.00         5.00           5.00       

8 cøvgwes 5.00        4.00         4.00           3.50       

9 কসয়িটোয়ি 5.00        3.05         3.00           2.47       

Dc-‡gvU 105.30    87.51        104.05       64.29     

me©-‡gvU( K+L+M) 162.50    141.51      149.75       132.51   

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

BDwbUmgy‡ni &GKÎxf~Z †givgZ I iÿYv‡eÿY weeiYx
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(jÿ UvKvq)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 ৩২৫৫১০৫ মুদ্রণ ও ময়িহোয়ি 35.64         30.36          39.33            26.20        

2 ৩২১১১৩০ hvZvqvZ 7.34           6.19             8.09              4.17          

3 ৩২৪১১০১ ågY e¨q 17.64         13.69           20.45            15.57        

4 ৩২১১১২০ WvK Zvi I †Uwj‡dvb 26.65         24.02           28.45            23.42        

5 ৩২২১১০৮ e¨vsK PvR© 16.20         15.45           8.00              14.79        

6 cÖv_wgK wPwKrmv 2.11           1.70             1.42              0.52         

7 ৩২১১১০৬ Avc¨vqb e¨q ০.০০ ০.০০ 0.05              ০.০০

8 ৩২৫৭৩০৪ evMvb e¨q 9.22           7.11             9.65              3.78         

9 ৩১১১৩১১ wPwKrmv e¨q 0.13           0.12             0.05              ০.০০

10 ৩১১১৩২৭ evowZ gRyix 24.47         22.35           31.04            13.29        

11 ৩২১১১২৭ বই পত্র সোময়ি ী 3.04           2.53            3.58              1.86          

12 ৩২১১১০৯ দৈয়ি  মজুয়ি 738.35       671.42         799.95          620.48      

13 Kzwj I cwienY 14.90         12.12           15.90            11.11        

14 ৩২১১১২৫ weÁvcb e¨q 4.38          3.73            4.70              1.35         

15 MvBW wd« ০.০০ ০.০০ 0.10              ০.০০

16 e¨emv Dbœqb 4.64           4.28            4.68              4.73         

17 e¨vsKz‡qU 4.34           3.58            5.43              2.30         

18 euvavB/ c¨vwKs 85.05         77.96           88.35            75.07       

19 evwYwR¨K cÖPvi 13.39         12.95           10.31            10.04        

20 ৩৮২১১০৪ f¨vU 878.41       745.74         836.19          739.48      

21 কেস্ট কে চোি য়ি 12.00         8.00            23.00            10.66        

22 ৩২১১১১০ AvBb LiP 4.80          4.65            4.97              0.79         

23 ৩১১১৩৩২ সম্মোয়ি ভোতো 1.50           1.50             2.50              0.30         

24 ৩২৩১২০১ cÖwkÿY LiP 45.50         40.50          66.05            32.15        

25 ৩২৫৫১০৫ wewea LiP 9.00           8.50            18.84            15.86        

‡gvU Ab¨vb¨ cwieZ©kxj e¨q 1,958.70    1,718.45      2,031.08       1,627.92   

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

Ab¨vb¨  cwieZ©kxj e¨q
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(jÿ UvKvq)

µwgK ক োড weeiY বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 ‡eZb fvZv 1,697.16     1,551.47      1,950.31        1,508.52   

2 ৩১১১৩১৬ উৎসব ব্যি 230.10       210.20         232.85          175.52      

3 ৩৪২১৫০৬ wRwcGd/‡cbkb 433.55       403.39         348.50          325.18      

4 ৩৮২১১০৩ LvRbv fvov I Ki 476.70       575.11         517.24          833.72      

5 Kg©Pvix Lv`¨ 95.29         81.72           99.75            71.51        

6 ৩২২১১১০২ পয়িস্কোি ও পয়িচ্ছন্ন 29.83         28.42           32.29            21.18        

7 ৩৮২১১১৬ য়বমো 14.45         16.20           12.00            10.25        

8 ৩২১১১১৩ we`y¨r 331.53       304.77         369.75          240.63      

10 ৩২২১১০২ jvB‡Ý wd 71.45         68.43          62.06            49.33       

11 ৩২৫৬১০৬ কপোশো  পয়িচ্ছৈ 64.15         58.45          62.80            31.25        

12 GmKU wd 0.30           0.30            9.80              0.15          

13 wjgywRb mvwf©m ০.০০ ০.০০ 12.00            ০.০০

‡gvU Ab¨vb¨ ¯’vqx e¨q 3,444.51    3,298.46      3,709.35       3,267.24   

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

Zdwmj - O

* g~jab Lv‡Zi e¨q (GwWwc ewn©f~Z) (j¶ UvKvq)

µwgK weeiY GKK বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 f~wg 60.00         50.00          50.00            7.62         

2 BgviZ 196.00       176.00         291.00          14.98        

3 কময়শিোয়িে 107.50       104.50         131.50          53.73       

4 Awdm BKzBc‡g›U 4.95           6.85            9.70              0.44         

5 Awdm AvmevecÎ 41.50         44.50          51.50            18.73        

6 েোয়ি -            -              40.00            -           

7 Ab¨vb¨ 316.05       320.90         313.05          19.51        

†gvU = 726.00       702.75         886.75          115.01      

Ab¨vb¨ ¯’vqx e¨q

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb
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Zdwmj - P

* g~jab Lv‡Zi e¨q (GwWwc) (j¶ UvKvq)

µwgK weeiY GKK বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 f~wg

2 BgviZ

3 কময়শিোয়িে 

4 Awdm BKzBc‡g›U

5 Awdm AvmevecÎ

6 েোয়ি 

7 Ab¨vb¨

†gvU = -            -              -               -           

Zdwmj - Q

* g~jab Lv‡Zi e¨q (miKvix Aby`vb) (j¶ UvKvq)

µwgK weeiY GKK বোজেট ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU সোময়ি 

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 f~wg

2 BgviZ 10,000.00  3,402.00      7,450.00       6,840.02   

3 কময়শিোয়িে 

4 Awdm BKzBc‡g›U

5 Awdm AvmevecÎ

6 েোয়ি 

7 Ab¨vb¨

†gvU = 10,000.00  3,402.00      7,450.00       6,840.02   
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(jÿ UvKvq)

µwgK weeiY ev‡RU ms‡kvwaZ ev‡RU Aby‡gvw`Z ev‡RU cÖK…Z

bs 2021-22 2020-21 2020-21 2019-20

1 PÆMÖv‡gi cviwK‡Z ch©Ub myweavw` cÖeZ©b| 3,000.00       326.00            1,200.00           500.00       

2 ch©Ub el© Dcj‡ÿ †`‡ki KwZcq ch©Ub AvKl©Yxq GjvKvi ch©Ub myweavw`i Dbœqb| 1,274.00       1,450.00          1,037.24           998.52       

3 AvMviMuvI¯’ †k‡ievsjv bM‡i ch©Ub feb wbg©vY| -               -                 3,888.94    

4
GbGBPwUwUAvB-Gi mÿgZve„w× I m¤úªmviY Ges ‡mvbv gmwR‡`i ÿwZMÖ¯’ ch©Ub 

†gv‡Ujcyb:wbg©vY|
1,000.00       800.00            862.00             999.85       

5 cÂM‡o ch©Ub †K›`ª wbg©vY| 800.00          1.00                842.30             

6 ‡bvqvLvjx †Rjvi nvwZqv I wbSzgØx‡c ch©Ub †K›`ª wbg©vY| 400.00          1.00                692.16              199.96        

7 PuvcvBbeveMÄ †Rjvi gnvb›`vq †kLnvwmbv †mZzmsjMœ GjvKvq ch©Ub †K›`ª wbg©vY| 500.00          200.00            815.80             8.00           

8 evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ik‡bi ¯’vcbvmg~‡ni mÿgZve„w× msµvšÍmgxÿv| -               175.00            312.00              134.61        

9 cve©Z¨ ‡Rjvi mgxÿv cÖKí -               -                 299.00              

10 ewikvj †Rjvi `yM©vmvMi GjvKvq ch©Ub myweavw` cÖeZ©b| 400.00          123.00            939.50             3.00           

11 ‡bÎ‡Kvbv †Rjvi †gvnbMÄ Dc‡Rjvi Av`k© bM‡i ch©Ub †K›`ª wbgv©b 514.00          225.00            450.00             107.14        

12 K·evRvi¯’ LyiækK‚‡j  †kL nvwmbv UvIqvimn ch©Ub †Rvb wbg©vYK‡í m¤¢ve¨Zv mgxÿv| 155.00          100.00            

13 ‡`‡ki Af¨šÍ‡i ch©Ub AvKl©Yxq GjvKvq Uz¨i cwiPvjbvi j‡ÿ¨ Uz¨wi÷ †KvP msMÖn| 1,957.00       1.00                

‡gvU= 10,000.00     3,402.00         7,450.00          6,840.02    

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

 cøU bs- B-5 wm/1 cwðg AvMviMvuI

‡k‡i evsjv bMi cÖkvmwbK GjvKv, XvKv-1207|

GKÎxf‚Z g~jab RvZxq e¨‡qi weeiYx (miKvwi Aby`v‡b)
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ক্রমিক ব্যয়ের  মিিরণ িায়েট সংয় ামিত িায়েট অনুয়িামিত িায়েট সািমেক

নম্বর ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

১. বিয়িম ক ঋণ (পমরয় ামিতব্য )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২. বিয়িম ক ঋণ (িয়কো )

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৩. সরকামর ঋণ (পমরয় ামিতব্য )

ক. আসল 9.39 9.39 29.39 20.00

খ. সুি 60.00 60.00 60.00 0.00

৪. সরকামর ঋণ (িয়কো ) 0.00 0.00 0.00 0.00

ক. আসল 19.76 19.76 29.76 10.00

খ. সুি 97.82 97.82 97.80 0.00

৫. ব্যাংক ঋণ (পমরয় ামিতব্য )

১. িীর্ ঘয়িোমি :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পয়িোমি :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

৬. ব্যাংক ঋণ (িয়কো )

১. িীর্ ঘয়িোমি : 0.00 0.00 0.00 0.00

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

২. স্বল্পয়িোমি :

ক. আসল 0.00 0.00 0.00 0.00

খ. সুি 0.00 0.00 0.00 0.00

মিাট: 186.97 186.97 216.97 30.00

                             দীর্ ঘমেয়াদদ ঋমের দিিরেী (লাখ টাকায়)

ক্রমিক দিিরে ৩০-০৬-২০ পর্ ঘন্ত িামেট সংম াদিত িামেট আদায়

নং িমকয়া ২০২১-২২ ২০২০-২১ ২০১৯-২০

দীর্ ঘমেয়াদদ ঋমের দিিরেী ১৯৮৬.০০ ৩৩৬.৭৪ ৩২০.৭০ ৩০.০০

১. আসল ০.০০ ১১৫.৫০ ১১০.০০ ৩০.০০

২. সুদ ০.০০ ২২১.২৪ ২১০.৭০ ০.০০

মোট ১৯৮৬.০০ ৩৩৬.৭৪ ৩২০.৭০ ৩০.০০

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

িীর্ ঘয়িোমি ঋণ পমরয় াি (বিিম ক, সরকামর, ব্যাংক ও অন্যান্য িাে পমরয় াি )

evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb

(কমপ ঘামর ন হমত প্রাপ্ত দহসাি অনুর্ায়ী)

(মেোদর ও ঋে ব্যিস্থাপনা অনুদিভাগ, দিএসএল  াখা-২ হমত প্রাপ্ত )

                    (লাখ টাকাে )
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