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পিরচালকম লীর  িতেবদন 

 
বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশেনর পিরচালকম লী করেপােরশন এর সদরদ র ও এর িনয় ণাধীন িশ  

িত ানস েহর িনরীি ত িহসাব এবং অ া  কায েমর িববরণ স িলত ২০২০-২০২১ সােলর বািষক িতেবদন উপ াপন  
করেছন।  
 

পিরিচিত 
 

বাংলােদশ াধীনতার পর রা পিতর ২৭ (১৯৭২ সােলর ২৭ ন র আেদশ) ন র আেদশ েম গ ত বাংলােদশ গার িমলস 
করেপােরশন এবং বাংলােদশ ড অ া  অ ালাইড ই াি জ করেপােরশন নামক  করেপােরশন  একী ত কের ১৯৭৬ 
সােলর ১ লাই হেত রা পিতর ২৫ নং আেদশবেল (সংেশািধত) বাংলােদশ গার অ া  ড ই াি জ করেপােরশন 
(িবএসএফআইিস) গ ত হয়। বতমােন বাংলােদশ িশ  িত ান জাতীয়করণ আইন ২০১৮ অ যায়ী সরকার ক ক 
িনেয়ািজত ১ জন চয়ার ান ও ৫ জন  পিরচালেকর সম েয় গ ত বাড ারা িবএসএফআইিস পিরচািলত হে । ২০২০-
২০২১ সােল ১৫  িচিনকল, ১  ইি িনয়ািরং কারখানা ও ২  বািণিজ ক িত ান িনেয় করেপােরশন এর কমকা  অ াহত 
থােক। এছাড়াও ক  অ া  কা ািন (বাংলােদশ) িলিমেটড এর সােথ এক  িডি লাির া  ও এক  জবসার কারখানা 
রেয়েছ।
 
 

পক  (Vision) 
 

িচিন উৎপাদন ি  এবং উপজাতিভি ক প  উৎপাদন এবং লাভজনক পযােয় উ ীতকরণ। 
 

অিভল  (Mission)  
 

মানস ত িচিন উৎপাদন ি , উপজাতিভি ক প  ভা ােদর মােঝ সরবরাহ, কমসং ান ও দ  জনবল ি  এবং সং ার 
পিরচালন য় কিমেয় লাভজনক িত ােন পা র।   
 

ল  ও উে  

 িচিন উৎপাদেনর পিরমাণ এবং আহরেণর হার ি  
 উ ত ি  বহার বক উ  ফলনশীল আখচাষ ও িচিনকেল সরবরাহ 
 ািত ািনক স মতা ি   ও কারখানার আ িনকায়ন  
 উৎপািদত প  িবপণন, বাজার স সারণ ও য় সংেকাচেনর মা েম িত ােনর আিথক অব া সংহতকরণ। 

 

 

িজববষ উদযাপন ও িবিভ  কম িচ: 
 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািষকী উদযাপন উপলে  িবএসএফআইিস ক ক ৫  কমপিরক না 
হণ করা হেয়েছ। কমপিরক না েলা হেলা: (১) জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জীবন ও আদশিভি ক 
রিণকা কাশ (২) জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর রাল তির ও াপন (৩) ১৬  িমল/ িত ােন 
েরাপণ এবং রাপণ ত জায়গার িত েত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ১  কের সবেমাট ১৭  রাল 

াপন (৪)জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর সমািধেত া িল এবং (৫) পির  িবএসএফআইিস। 
বিণত কমপিরক না েলার মে  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর সমািধেত া িল এবং ১৬  িমল/ িত ােন 

েরাপণ কায ম ইেতামে  বা বািয়ত হেয়েছ এবং অ া  কায ম েলা চলমান । 
 

কািভড ১৯ পিরি িত মাকািবলায় হীত কায ম: 
 

কািভড ১৯ পিরি িত মাকািবলায় নেভল কেরানা ভাইরাস এর সং মণ/িব ার রােধ সরকার ও িব া  সং ার িনেদশনা 
মাতােবক ‘No Mask,No Entry’ ও ‘No Mask,No Service’ কায ম চলমান।    
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বাংলােদশ ািরফ কিমশেনর ত া যায়ী দেশ িচিনর বািষক চািহদা ায় ১৮.০০ ল  ম.টন। বতমােন চা  ১৫  
িচিনকেল বাৎসিরক িচিন উৎপাদন মতা ২,১০,৪৪০ ম.টন। ত িচিনকল িলর উৎপাদন মতা দেশ িচিনর ত 
চািহদার লনায় অেনক কম। ফেল িচিনর ঘাটিত আমদািনর মা েম রণ করেত হয়। বতমােন ি  মািলকানায় গার 
িরফাইনাির ািপত হওয়ার ফেল িচিনর চািহদা তােদর ারা িসংহভাগ রণ হে । আখ থেক উৎপািদত দশীয় িচিন 

িনিদ  নীিতমালার িভি েত করেপােরশন তার িনজ  ু মােক ং নটওয়ােকর মা েম বাজারজাত কের থােক। উে  
য,  ১৫  িচিনকেলর মে  ৩  ি েশর দশেক, ৩  প ােশর দশেক, ৭  ষােটর দশেক এবং ২  বাংলােদশ াধীনতার 

পের ািপত হয়। অিধকাংশ িচিনকেলর য াংশ অিত রাতন ও জরাজীণ হেয় পড়ায় এ িলর াপনকালীন উৎপাদন মতা 
ও দ তা যেথ  াস পেয়েছ।  ১৫  িচিনকেলর মে  ১০  িচিনকেলর অথৈনিতক আ াল ইেতামে  শষ হেয় গেলও 
যথাযথ মরামত, র ণােব ণ ও িবএমআরকরেণর মা েম এ েলা চা  রাখা হেয়েছ।   
 

ই চাষ 
 

িচিনকলস েহ িষ িবভােগর কমকতাগেণর ত াবধােন িত বছর িচিনকল এলাকায় ২.১০ থেক ২.৪৫ ল  একর 
জিমেত ই চাষ কের একর িত ফলন গেড় ১৯.০০ ম.টন িহেসেব বছের ৪০.০০ থেক ৪৭.০০ ল  ম.টন ই  উৎপািদত 
হেলও বতমােন তা াস পেয়েছ। মাড়াই মৗ েম ই  াি  িনি তকরেণর জ  িমলেজােন ই  চাষ ও ই  উ য়েনর িত 
সবািধক  দান করা হয়। ই চািষেদর উ তজােতর ই বীজ, সার, কীটনাশক, নগদ অথ, ভ িক, িশ ণ ও ি  
িবতরেণর জ  ই চাষেক ঋণী, অঋণী ও িনজ  খামার খাত িহেসেব ভাগ করা হেয়েছ। 
 

২০২০-২০২১ রাপণ মৗ েম িচিনকল এলাকায় ১ ল  ৬০ হাজার একর জিমেত ই চাষ ল মা ার িবপরীেত ত চােষর 
জিমর পিরমাণ দ ড়ায় ৪৯ হাজার ৯০৯ একর যা ল মা ার ৩১.১৯% (সংেযাজনী-‘ক’)। 
 
 

২০২০-২০২১ রাপণ মৗ েম ই চােষর পিরসং ান িন প:  
 

 িববরণ একক ই চােষর 
ল মা া 

ত 
ই চাষ 

ই চােষর ল মা া 
অজন(%) 

 

 চািষর জিমেত (ঋণী) একর ১২৩৩২৮ ২৯৪০৭.০৫ ২৩.৮৪%  

 চািষর জিমেত (অ-ঋণী)  একর ৩০০০০ ১৬৮২৮.৪৫ ৫৬.০৯%  
 খামাের (ঋণী) একর ৬৬৭২ ৩৬৭৩.৪১ ৫৫.০৬%  
 মাট  একর ১৬০০০০ ৪৯৯০৮.৯১ ৩১.১৯%  

 

ই  চােষর উপকরণ িবতরণ 
 
 

 িচিনকল এলাকায় ই র চাষ ও ফলন ি র মা েম িচিনকলস েহর েয়াজনীয় ই  াি  িনি তকরেণর লে  
িবএসএফআইিস ক ক ১৯৮০ সােল িনিবড় ই  উ য়ন ক  ‘কম জিম অিধক ফলন’ চা  করা হয়। এ কে র আওতায় 
িচিনকলস েহর িনং কমে  ও িমলেজান এলাকার িবিভ  ােন ই চািষগণেক আ িনক ি  িশ াদানসহ সার, উ ত 
জােতর রাগ  ই বীজ, কীটনাশক ও নগদ অথ ( িষ ঋণ) এবং অ া  েয়াজনীয় সবা দান করা হয়। ২০২০-২০২১  
রাপণ মৗ েম ৯ হাজার ৯১৯ ম.টন ই বীজ, ২ হাজার ৭৬৯.৫ ম.টন ইউিরয়া, ৮ শত ৮৪.৭৯ ম.টন এসিপ, ১ হাজার 

৭৪৯.০২ ম.টন এমওিপ (সংেযাজনী-‘ঘ’) এবং ২ ল  ৯৬ হাজার ১৯২ কিজ কােবা রান,  ৬৫ হাজার ৭৫৩.০৫ কিজ 
ারপাইিরফস ি পিনল ও ৮ শত ৪৪.০১ কিজ কােব ািজম (সংেযাজনী-‘ঙ’) মাট ১ হাজার ৫৭০.৭৯ ল  টাকার উপকরণ 

ই চািষেদর মে  িষঋণ িহেসেব িবতরণ করা হয়। 
 
 

িবগত ৪ বছের ই চােষ উপকরণ িবতরেণর লনা লক পিরসং ান: 
 
 

 

িববরণ 
 

একক 
২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

অজন 

পিরমাণ 

  

(ল  
টাকা)  

অজন 

পিরমাণ 

  

(ল  টাকা)  
অজন 

পিরমাণ 

  

(ল  
টাকা)  

অজন 

পিরমাণ 

  

(ল  টাকা)  

ই বীজ ম.টন ৪৬১৪৬  ১১৩৯.২৫ ৪৬৭০০ ১৬৭৫.০০ ৫১৭৭৬ ১৮১৭.৯১ ৯৯১৯ ৩৪৭.১৬ 

রাসায়িনক সার ম.টন ২৫৬৬৮.৬৫ ৪১৮৫.৪০ ২০৩৩১ ৩২৬৭.০০ ২৪৫৮৫.৫৬ ৩৮৭৬.৮১ ৫৪০৩.৩৩ ৭২৬.৪৪ 

কীট ও রাগনাশক 
ঔষধ 

কিজ ৭৮১৮৬১ ৭৬২.৯৯ ৪৫৪১২৮ ৫৪৩.০০ ৮১৮৫৪৫.২৫ ১০৩৯.৩৩ ৩৬২৭৮৯.০৬ ৩৭৯.০৯ 

অ া  ম.টন - ৬২.৪৮ - ৪০.০০ - - - ১১৮.১ 

মাট ঋণ : ল  টাকা - ৬১৫০.১২ - ৫৫২৫.০০ - ৬৭৩৪.০৫ - ১৫৭০.৭৯ 

৩ 
দেশ িচিনর চািহদা ও িচিনকল েলার উৎপাদন মতা 
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৪ 
রাপা আখচােষ ভ িক কায ম     

 

ই চােষর িত চািষেদর উৎসািহত করা এবং আেখর ফলন ি র জ  কেয়ক  উ ত জাত ত িব ােরর লে  এ 
রাপণ মৗ েমও রাপা প িতেত আখচােষর জ  ভ িক কায ম হণ করা হয়। এ কম িচর আওতায় ২০২০-২০২১ রাপণ 
মৗ েম রাপা আখচােষর ে  একর িত আিথক ভ িকর হার িন প িছল : 

 

(ক) সাধারণ রাপা আখচােষর জ              :    ৩,৩০০/- টাকা 
   (খ) রাপা প িতেত বীজে ত াপেনর জ    :    ৩,৮০০/- টাকা 
   (গ) সাথী ফসলসহ রাপা  আখচাষ                :    ৪,৪০০/- টাকা 

                             (ঘ) রাপা প িতেত চাষ ত জিমেত িড় চােষর জ    :    ২,০০০/- টাকা 
* ২০২০-২০২১ রাপণ মৗ েম ভ িকর আওতায় আখচাষ খােত ৪,১৭,৫২,২০০ (চার কা  সেতেরা ল  বায়া  হাজার 
ইশত) টাকা চািষেদর মে  িবতরণ করা হয়। 

 

ই র ফলন 

 

িচিনকল এলাকায় িচিনকলস েহর ত াবধােন িত বছর ২.১০ থেক ২.৪৫ ল  একর জিমেত ই চাষ করা হত। 
একর িত ফলন গেড় ১৯.০০ ম. টন িহেসেব উ  পিরমাণ জিমেত ৪০.০০ থেক ৪৭.০০ ল  ম.টন ই  উৎপািদত হত। 
এর মে  ২৫.০০ থেক ২৮.০০ ল  ম.টন ই  িচিনকেল মাড়াইেয়র জ  পাওয়া যত। অবিশ  ই  ড় েত বীজ 
িহেসেব ও অ া  কােজ বহার করা হত। বতমােন ই  আবাদ মশ াস পাওয়ায় ই  মাড়াইও াস পাে ।  
 

২০২০-২০২১ সালসহ িবগত ১০ বছর িমলেজােন মাট ই  উৎপাদন, একর িত ফলন, িচিনকেল আখ সরবরাহ (নন-িমল  
জান থেক সং হীত ই সহ), ড় েত বহার, বীজ িহেসেব বহার, অ া  কােজ বহারসহ মাট ডাইভারশন 

িন প (সংেযাজনী-‘চ’): 
 

মাড়াই 
মৗ ম 

ই চাষ ( ববত  
বছের রাপণ ত) 

(একর) 

মাট ই  
উৎপাদন 
(েম.টন) 

একর িত 
ফলন 

(েম.টন) 

িচিনকেল 
সরবরাহ 
(েম.টন) 

ড় েত 
বহার 

(েম.টন) 

বীজ তিরেত 
বহার 

(েম.টন) 

অ া  কােজ 
বহার 

(েম.টন) 

মাট  
(েম.টন) 

২০১১-২০১২ ১৫৭৭৬৯ ২৯৫২৬৯৯ ১৮ ১০৪৭৪৫৩ ১২৮৬৯৮৬ ২৮২৯০৬ ২৪৮২৩৩ ২৮৬৫৫৭৮ 
২০১২-২০১৩ ১৫৯৬৭৩ ৩০৪৩৯৭৯ ১৯ ১৫৬১৭৭৩ ৯৬৮৬৪২ ২৯৮২৬৬ ২৩৪১৫৯ ৩০৬২৮৪০ 
২০১৩-২০১৪ ১৭৪০০৬ ৩২৬১৯২৮ ১৮ ১৮১৭২৭১ ৮৮৬৩৪২ ২৩০৫৩৬ ৩২৬৫১০ ৩২৬০৬৫৯ 
২০১৪-২০১৫ ১৫৪৯৪৭ ২৬৫৬৭৪৭ ১৭ ১২১৫৪২২ ৯১৮১১৫ ১৮৪৩৩৯ ৩৩৮৮৭১ ২৬৫৬৭৪৭ 
২০১৫-২০১৬ ১২৯৪৭৩ ২১০১০০৮ ১৬   ৯৬৪২২৮ ৭৩৭২৫৪ ১৫৭৬৭৫ ২৪১৮৫১ ২১০১০০৮ 
২০১৬-২০১৭ ১১৭৮৫৪ ২০৩১৯৫৮ ১৭ ৯৯১৪৪৬ ৬৬১৬০১ ১৬০৩৩০ ২১৮৫৮১ ২০৩১৯৫৮ 
২০১৭-২০১৮ ১১০২৫১ ২০২৮৩৬০ ১৮ ১১৮৮৪৫৭ ৪৪১৪৩৬ ১৮৩৭৭৯ ২১৪৬৮৮ ২০২৮৩৬০ 
২০১৮-২০১৯ ১১৯১০৮ ২১১৬৬৭৫ ১৭ ১১৮২৩৩৬ ৫৩২৫৭১ ১৭৯৭৭৬ ২২১৯৯২ ২১১৬৬৭৫ 
২০১৯-২০২০ ১১৬৮৬৫ ২১৫০৭০৬ ১৮ ১৪০১৯৮০ ৩৭৯৩২৪ ১৭৪৩৩৪ ১৯৫০৬৮ ২১৫০৭০৬ 
২০২০-২০২১ ১২৭২৮৩ ১৯৬৯৩৫২ ১৫ ৮৭৫৮০৩ ৭০৯৪১৪ ৪৪৫৪৬ ৩৩৯৫৮৯ ১৯৬৯৩৫২ 

 

পির  ই বীজ 
 

পির  ও রাগ  ই বীজ উৎপাদেন ণ িমকা পালন কের। ই বীজেক রাগ  করার জ  িবিভ  
িচিনকেল হট ওয়াটার ি টেম  এর পাশাপািশ মেয়  হট এয়ার ি টেম  প িতর সাহাে ও বীজ শাধেনর কায ম চা  
আেছ। পির  ই বীজ বহােরর মা েম ই র ফলন ২৫%-৩০% ি  পায় এবং িচিন আহরণ হারও ি  পায়। 

েয়াজনীয় অথ, জনবল, যানবাহন, য পািত ও সর াম, িশ ণ ইত ািদ না থাকায় িচিনকল িল পযা  পির  ই বীজ 
উৎপাদন ও সরবরাহ করেত পাের না। ফেল এক তীয়াংশ পির  বীজ ও বািক ই তীয়াংশ সাধারণ বীজ বহার করা 
হয়। সকল িচিনকল এলাকায় পির  ই বীজ বহার ি  কের ই র ফলন, সরবরাহ ও িচিন আহরণ হার ি র চ া 
অ াহত আেছ।  
 

ই র জাত স ট 
 

িচিনর উৎপাদন ি েত অিধক িচিন , উ  ফলনশীল ও রাগ  ই জাত বহার অত  ণ। বতমােন 
িচিনকল ও িচিনকল বিহ ত এলাকায় উ ত জােতর আেখর যেথ  অভাব রেয়েছ। বাংলােদশ ই  গেবষণা ইনি উট ক ক 
অব  জাত িলর ফলন ও িচিন আহরেণর পিরমাণ আশা প নয়। তেব ন ন ই জাত উ াবন ারা রােনা জাত িলর 

িত াপেনর েচ া চলেছ।   
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৫ 

ই র  িনধারণ 
 

বাংলােদশ সরকার ই র  িনধারণ কের এবং িচিনকল িল ষকেদর িনকট থেক উ  িনধািরত ে  ই  য় 
কের থােক। ১৯৮৮-৮৯ অথবছের সরকার িনধািরত িত ম.টন ই র  িমলসেগেট ৮৯৭.৫৩ টাকা এবং বিহঃ কে  
৮৮৪.১৪ টাকা িনধারণ কের। পরবত েত আেখর  অ া  ফসেলর সােথ সাম  রাখেত িবিভ  সময়  ি  করা 
হয়। ২০২০-২০২১ মাড়াই মৗ েম ই র  িত ম.টন িমল  েগেট ৩৫০০ টাকা এবং বিহঃ কে  ৩৪৩৪ টাকা ধায করা  
হয়। 
 

     ১৯৮৮-৮৯ সাল থেক ২০২০-২০২১ সাল পয  িত ম.টন ই  য় ে র পিরসং ান িন প:  
 

  

বছর 
িত ম.টন ই র (টাকা) 

 িমলসেগট বিহঃ ক  

 ১৯৮৮-১৯৮৯ ৮৯৭.৫৩ 
(০৪-০৪-৮৯ থেক) 

৮৮৪.১৪ 

 ১৯৮৯-১৯৯০ ৯৫১.১২ 
(২৫-০৯-৮৯ থেক) 

৯৩৭.৭২ 

  ১৯৮৯-১৯৯০ ১০০৪.৭০ 
(০১-০২-৯০ থেক) 

৯৯১.৩০ 

 ১৯৯৯-২০০০ ১০০৪.৭০ ৯৯১.৩০ 

 ২০০০-২০০১ ১১১১.৮০ ১০৯৮.৪০ 

 ২০০১-২০০২ ১১১১.৮০ ১০৯৮.৪০ 

 ২০০২-২০০৩ ১১১১.৮০ ১০৯৮.৪০ 

 ২০০৩-২০০৪ ১১১১.৮০ ১০৯৮.৪০ 

 ২০০৪-২০০৫ ১১৭৮.৯০ ১১৫২.১০ 

 ২০০৫-২০০৬ ১২৮৬.০০ ১২৫৯.০০ 

 ২০০৬-২০০৭ ১৩৬৬.৪০ ১৩৩৯.৬০ 

 ২০০৭-২০০৮ ১৪৩৩.৪০ ১৩৯৩.২০ 

 ২০০৮-২০০৯ ১৬০৭.৫০ ১৫৬৭.৩০ 

 ২০০৯-২০১০ ১৭৬৮.৩০ ১৭২৮.১০ 

 ২০১০-২০১১ ২২২৩.৭০ ২১৭০.২০ 

 ২০১১-২০১২ ২৫০০.০০ ২৪৪০.০০ 

 ২০১২-২০১৩ ২৫০০.০০ ২৪৪০.০০ 

 ২০১৩-২০১৪ ২৫০০.০০ ২৪৪০.০০ 

 ২০১৪-২০১৫ ২৫০০.০০ ২৪৪০.০০ 

 ২০১৫-২০১৬ ২৭৫০.০০ ২৬৮৪.০০ 

    ২০১৬-২০১৭         ২৭৫০.০০     ২৬৮৪.০০ 

    ২০১৭-২০১৮ ৩১২৫.০০ ৩০৫৯.০০ 

    ২০১৮-২০১৯ ৩৫০০.০০ ৩৪৩৪.০০ 
   ২০১৯-২০২০ ৩৫০০.০০ ৩৪৩৪.০০ 
   ২০২০-২০২১ ৩৫০০.০০ ৩৪৩৪.০০ 

  

নগতমােনর আখ উৎপাদেন েণাদনা দান 
২০০৩-২০০৪ মাড়াই মৗ ম হেত িমেল ণগত মান স  ই  াি র লে  ই  চািষেদরেক বতমান ে র 

ওপর িচিন আহরণ হার ৮% এর ঊে  ৯% পয  িত ০.১০% ি র জ  িত ম.টেন অিতির  ৮.০৩ টাকা এবং ৯% 
এর ঊে  ১০% পয  িত ম.টেন ০.১০% ি র জ  িত ম.টেন অিতির  ১০.৭১ টাকা েণাদনা িহেসেব মাড়াই মৗ ম 
শেষ ি িময়াম  দােনর ব া নয়া হয় যা আেলাচ  মৗ েমও বহাল থােক। 
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 হার: ২০২০-২০২১ অথবছর পয  আমদািন ত িচিনর ে  সরকার ক ক আেরািপত  হার : 

 

িমক  খাত  হার (টন িত) 
র- গার সাদা িচিন 

১ ািরফ ভ া  ৩৫০ মািকন ডলার ৪৩০ মািকন ডলার 
২  িসিফক িডউ  ৩০০০ টাকা ৬০০০ টাকা 
৩  র েলটির িডউ  ৩০% ৩০% 
৪ ভ াট ১৫% ১৫% 
৫ অি ম কর(এ ) ৫% ৫% 
৬ অি ম আয়কর (এআই ) ২% ২% 

 

িবএসআরআই লিভ  
 

ইেতা েব বাংলােদশ ই  গেবষণা ইনি উট এর গেবষণা লিভ িহেসেব িত ম.টন িচিন িব েয়র ওপর 
তােদর িনকট হেত ৫৩.৫০ টাকা হাের গেবষণা লিভ আদায় করা হত। এে ে ও িচিনর উৎপাদন য় ােসর িনিম  ০১-

০৭-২০০২ তািরখ হেত িচিন িব েয়র ওপর তােদর িনকট হেত িনধািরত হাের টন িত গেবষণা লিভও ত াহার করা 
হেয়েছ যা অ াবিধ বহাল আেছ।  

 

 

ই  সং হ কায ম 
 

ই  মাড়াই মৗ ম র েব মাঠকম  ও ই  স সারণ কমকতােদর সম েয় িত  ই  জিম জিরপ কের স া  
ই  ফলন ও মাড়াইেয়র জ  ই  াি র িতেবদন তির করা হয়। িচিনকল িলেত দিনক ই  মাড়াই মতার ওপর 
িভি  কের দিনক ই  য় কম িচ ণয়ন করা হয়। দিনক কম িচ অ যায়ী িজ িবতরেণর মা েম িমলসেগট ও 
বিহঃেক  হেত িচিনকল ক প  সরাসির ই চািষেদর িনকট হেত ই  য় কের মাড়াই কের থােক। িত  ই  য়েকে  
সাধারণতঃ ৫ জন থেক ১১ জন ই চািষ িতিনিধ িনেয় িজ কিম  গ ত হয়। িজ গেজট ণয়েনর সময়  চািষ, ঋণী 
চািষ, আগাম রাপা ও িড় ই  চািষ ইত ািদ িবষয় িবেবচনা বক অ ািধকার দান করা হেয় থােক। আখ েয় তা 
আনয়েণর জ  ২০০৯-১০ মাড়াই মৗ েম পরী া লকভােব ই- িজ কায ম  করা হয়। পরবত েত ২০১০-১১ মাড়াই 
মৗ ম থেক সকল িমেল ই- িজ কায ম ুভােব বা বায়ন হে  যা অ াহত আেছ। এছাড়া ২০১৬-১৭ মাড়াই মৗ ম হেত 

িশওর ক াশ মাবাইল াংিকং এর মা েম চািষেদর আেখর  পিরেশাধ করা হে ।  
 

ক  অ দান এবং প  ও সবা বাবদ সহায়তা ফা - েয়র কায ম 
 

      ২০২০-২০২১ সাল থেক িচিনকল এলাকায় ক  অ দান এবং প  ও সবা সহায়তার ফাে র অথ বহার কের 
িমেলর উ য়েনর ােথ িমল ক প  িমল  জােন ি জ, কালভাট িনমাণ/সং ােরর ক  হণ এবং ই  পিরবহেণর 

িবধােথ সংেযাগ সড়ক িনমাণ/ নঃিনমাণ করা হয়। উি িখত ফাে র কায ম িন বিণত ি বেগর সম েয় গ ত কিম র 
ত াবধােন পিরচািলত হয় :  
 
১। িচিনকেলর ব াপনা পিরচালক      চয়ার ান 
২। িচিনকেলর মহা ব াপক ( িষ)       সদ  
৩। িচিনকেলর মহা ব াপক (কারখানা)                  সদ  
৪। িচিনকেলর মহা ব াপক ( শাসন)       সদ  
৫। িচিনকেলর মহা ব াপক (অথ)                  সদ  
৬। িচিনকেলর েকৗশলী ( র)               সদ -সিচব 
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২০১৮-২০১৯ সাল থেক ২০২০-২০২১ সাল পয  ক  অ দান এবং প  ও সবা বাবদ সহায়তা ফা  কিম  ক ক 
রা াঘাট িনমাণ ও মরামেতর িববরণ িন প:  
                 (িকেলািমটাের) 
 

 
সড়েকর বণনা 

২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 
ন ন িনমাণ মরামত ন ন িনমাণ মরামত ন ন িনমাণ মরামত 

পাকা সড়ক ১৪.৩৫৩ ৩.১৯৮ ৪৫.৩৫৪ ২৭৭.১০৮ ১৩৮.০৭৮ ৩৩.৫০৮ 
আধাপাকা সড়ক ১২৯.২৪ ১০৪.৪৬ ৭৪.০৭২ ১৬৭.২৩ ৪.৮১ ১০০.৪৫ 
ক চা সড়ক ৩২.৭৫ ১১৫৪.৭৯ ৪৫.৫০ ১৬৪৩ ৩৪.৮০ ৭৬১.৫০ 

 
ই  পিরবহণ 

ই  মাড়াইেয়র জ  পিরকি ত ও িনয়ি ত ই  পিরবহণ ব া অপিরহায। ই  কতেনর পর ত মাড়াই 
করেত পারেল আখ তছ প/অপচয় কম হয় ও িচিন আহরণ হার ি  পায়। তাই িচিনকলস হ যথাস ব িনজ  াক, া র ও 

ইলােরর মা েম ই  পিরবহণ কের থােক। অেনক সময় িনজ  যানবাহেনর তােহ  কান কান িমেল রবত  য় 
ক  হেত ভাড়া করা পিরবহণ ারা ই  পিরবহন করা হয়। এছাড়া ই চািষগণ গ র গািড় এবং মিহেষর গািড়র মা েমও 
য় কে  ই  সরবরাহ কের থােক।   

 
 

 ২০২০-২০২১ মাড়াই মৗ েম ই  পিরবহেনর জ  িমলস েহর িনজ  যানবাহেনর সং া িন প: 
 

যােনর নাম 
া  সং া 

সচল অচল মাট 
১। াক 
২। া র 
৩। ইলর 

৯০ 
৬১৩ 
২৬৫৪ 

৫১ 
৩১৩ 
৮৪০ 

১৪১ 
৯২৬ 
৩৪৯৪ 

  
উৎপাদন কায ম 
 

করেপােরশেনর িনয় ণাধীন িশ  িত ানস েহ বতমােন ধান প  িহেসেব িচিন ছাড়াও ি িরট, অ ালেকাহল, 
িভেনগার, হ া  ািনটাইজার, জবসার এবং িচিনকেলর য াংশ উৎপািদত হয়। এছাড়া িচিনর উপজাত িহেসেব িচটা ড়, 
ছাবড়া ও সমাড উৎপ  হয়। ২০২০-২০২১ অথবছের প িভি ক উৎপাদন কায ম িনে  সি েবিশত হেলা:  

 
  
িচিন  
 

১৫  িচিনকেলর দিনক ই  মাড়াই মতা ২১ হাজার ৪৪ ম. টন িহেসেব ১২৫ িদেন ই  মাড়াই ২৬ ল  ৩০ 
হাজার ৫০০ ম.টন এবং গেড় ৮% িচিন আহরণ হাের মাট উৎপাদন মতা ২ ল  ১০ হাজার ৪৪০ ম.টন। তেব িশ  
ম ণালেয়র  ন র: ৩৬.০০.০০০০.০৬৪.২০.০১১.২০.০১১.২০.১১৬ তািরখ: ০১ িডেস র ২০২০ এর প া সাের সরকাির 
িস া  মাতােবক ২০২০-২০২১ মাড়াই মৗ েমর জ  ৬  িচিনকেলর মাড়াই কায ম িগত রাখা হয়। এ পিরে ি েত 
চলিত অথবছের বািক ৯  িচিনকেলর মাড়াই কায ম চা  থােক। 
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       ২০২০-২০২১ মাড়াই মৗ েম ১৬ ল  ৪৩ হাজার ম.টন ই  মাড়াই কের গেড় ৬.৫০% িচিন আহরণ হাের ১ 
ল  ১৫ হাজার ম.টন িচিন উৎপাদেনর ল মা া ধায করা হয়।  ৯  িচিনকেল ল মা ার িবপরীেত ৮ ল  ৭৫ হাজার 
৮০২.৯৩  ম.টন ই  মাড়াই কের গেড় ৫.৪৯% িচিন আহরণ হাের মাট ৪৮ হাজার ১৩৩.৯৫ ম.টন িচিন উৎপািদত হয়। 
সংেযাজনী-‘ছ’ ও ‘জ’। 

 
 ২০০৭-২০০৮ সাল হেত ২০২০-২০২১ সাল পয  মাট আখ মাড়াই িদবস, আখ মাড়াই, িচিন উৎপাদন ও িচিন  
আহরণ হােরর ল মা া ও ত অজন িন প: 
 
 
মাড়াই মৗ ম 

মাড়াই িদবস  
( সকল িচিন কেলর) 

ই  মাড়াই 
(েম.টন) 

িচিন উৎপাদন 
(েম.টন) 

গড় িচিন আহরণ হার 
(%) 

ল মা া ত  
অজন 

ল মা া ত অজন ল মা া ত অজন ল মা া ত 
অজন 

২০০৭-২০০৮ ১৭১৮ ১৮৭৪ ২২৯৫০০০ ২২৮৭৫২৮ ১৭৪০২১ ১৬৩৮৪৩.৮ ৭.৫৮ ৭.১৬ 

২০০৮-২০০৯ ১৭১৫ ১০২১ ২২৭২০০০ ১১৮৪১০৯ ১৭৩১০০ ৭৯৯২১.৮০ ৭.৬২ ৬.৭৫ 
২০০৯-২০১০ ১০৪১ ৭৩৯ ১৩৩০০০০ ৮৬৬৫৭৩ ১০১৫২৫ ৬২২০৩.৪০ ৭.৬৩ ৭.১৭ 
২০১০-২০১১ ১২৪১ ১৩০৮ ১৫৮১০০০ ১৫৮১৮৫৭ ১১৮৯২৫ ১০০৯৬২.৪০ ৭.৫২ ৬.৩৮ 
২০১১-২০১২ ১৩৬৭ ৯২০ ১৭৯৫০০০ ১০৪৭৫০১ ১৩৫৩৭৬ ৬৯৩৪৬.৮০ ৭.৫৪ ৬.৬২ 
২০১২-২০১৩ ১৩২৬ ১২৬৯ ১৭৪৫০০০ ১৫৬২৩৫১ ১২৯০৭৫ ১০৭১২৩ ৭.৩৯ ৬.৮৫ 
২০১৩-২০১৪ ১৩৯৫ ১৬২০ ১৮৬০০০০ ১৮১৮৮৩৭.৮১ ১৩৮১৫০ ১২৮২৬৮.২০ ৭.৪৩ ৭.০৬ 
২০১৪-২০১৫ ১২৬৬ ১১২৪ ১৬৯০০০০ ১২১৪৭৫২ ১২৭০৫৫ ৭৭৪৫০.০৫ ৭.৫২ ৬.৩৭ 
২০১৫-২০১৬ ১২১৩ ৮৮৩ ১৬০০০০০ ৯৬৩৮৩৫ ১২১২৬০ ৫৮২১৯ ৭.৫৮ ৬.০৪ 
২০১৬-২০১৭ ১২০৭ ৯২৩ ১৫৪০০০০ ৯৯১৪৫৪.৭৪ ১১৬৩৫০ ৫৯৯৮৪.৫৫ ৭.৫৬ ৬.০৫ 
২০১৭-২০১৮ ১০৬৪ ১০৮৩ ১৩৫০০০০ ১১৮৮৫৭৩ ১০০২৮০ ৬৮৫৬২.৫০ ৭.৪৩ ৫.৭৭ 
২০১৮-২০১৯ ১৩০৮ ১১২৬ ১৬৮২৩৬৮.৭৮ ১১৮২১৭১.২৪ ১২৫০০০ ৬৮৯৫২.১০ ৫.৭৭ ৫.৮৩ 
২০১৯-২০২০ ১১১৩ ১১৫৯ ১৫৬৫০০০.০০ ১৪০১৯৮০.৩৮ ১২৫২০০ ৮২১৪০.৪৫ ৭.০০ ৫.৮৬ 
২০২০-২০২১ ১১৯৮ ৭৩৩ ১৬৪৩০০০.০০ ৮৭৫৮০২.৯৩ ১১৫০০০ ৪৮১৩৩.৯৫ ৬.৫০ ৫.৪৯ 

*২০২০-২০২১ মাড়াই মৗ েম ৬  িচিনকেলর মাড়াই কায ম িগত রাখা হয়। 
 
িচটা ড়, ছাবড়া ও সমাড 
 

িচটা ড়, ছাবড়া ও সমাড িচিনিশে র ধান উপজাত । ২০২০-২০২১ সােল করেপােরশেনর অধীন  
িচিনকল িল ৩৩ হাজার ৫৪.৯৯ ম.টন িচটা ড়, ৪ ল  ২৯ হাজার ৬০৫.৬২ ম.টন ছাবড়া এবং ায় ২৬ হাজার ২৭৪ 
ম.টন সমাড উৎপাদন কের।    

  
ইি িনয়ািরং ািদ 
  

ি য়ায় অবি ত রণউইক, যে র অ া  কা ািন (িবিড) িল. িচিনকল িলর য াংশ ত কের। ২০২০-২০২১ 
সােল  উ  কারখানােত ৫৫৫.৩৪ ম.টন ইি িনয়ািরং ািদ উৎপািদত হয় যা গত বছেরর উৎপাদন ৯৯০.২৬ ম.টেনর 

লনায় ৪৩.৯২ % কম।     
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ক র উৎপািদত প  সাম ী  

আেলাচ  বছের ক  অ া  কা ািন (বাংলােদশ) িল. দশনা, য়াডা া ৪২.৭০ ল  ফ িলটার ি িরট ও 
অ ালেকাহল উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ৪৮.৬৬ ল  ফ িলটােরর লনায় ১২.২৫% কম, ১০.৭৩ ল  ফ 
িলটার ফেরন িলকার উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ৯.০১ ল  ফ িলটােরর লনায় ১৯.০৯% বিশ, ২৪২৩২ 
িলটার িভেনগার উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ২০৭০০ িলটােরর লনায় ১৭.০৬% বিশ, ১৬৯০৪ িলটার হ া  

ািনটাইজার উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ৫৭১৬৪ িলটােরর লনায় ৭০.৪৩% কম, ১৬৭০ ম.টন জবসার 
উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ১৮০৬ ম.টেনর লনায় ৭.৫৩% কম এবং ৫৫৫.৩৪ ম.টন ইি িনয়ািরং ািদ 
উৎপাদন কের যা গত বছেরর উৎপাদন ৯৯০.২৬ ম.টেনর লনায় ৪৩.৯২%কম।        

 ২০১৫-২০১৬ সাল থেক ২০২০-২০২১ সাল পয  সমেয় অ া  পে র উৎপাদন পিরসং ান  
 

 
পে র নাম 

 
একক 

উৎপাদন িবগত বছেরর লনায় 
২০২০-২০২১ সােল (-) 

াস / (+) ি র হার 
 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

ি িরট ও 
অ ালেকাহল 

ল  ফ 
িলটার 

৪২.০৮ ৪৭.৩১ ৫২.৭৬ ৪৮.৯১ ৪৮.৬৬ ৪২.৭০ (-) ১২.২৫% 

ফেরন িলকার ল  ফ 
িলটার 

৭.৭০ ৭.৭০ ১০.১৩ ৮.৯৮ ৯.০১ ১০.৭৩ (+) ১৯.০৯% 

িভেনগার িলটার - - - - ২০৭০০ ২৪২৩২ (+) ১৭.০৬% 
হ া  ািনটাইজার িলটার - - - - ৫৭১৬৪ ১৬৯০৪ (-) ৭০.৪৩% 
জবসার ম.টন - - - - ১৮০৬ ১৬৭০ (-) ৭.৫৩% 

ইি িনয়ািরং 
ািদ 

ম.টন ১১৩২.৭১ ১১৮৩.৪৪ ১২২২.০৫ ১১১৯.৩২ ৯৯০.২৬ ৫৫৫.৩৪ (-) ৪৩.৯২% 

 

িব য় কায ম 
  

অভ রীণ বাজার ি িতশীল রাখার ােথ িচিনকলস েহর উৎপািদত িচিন বাংলােদশ সরকােরর িচিন িব য়, 
িবিল/ব ন নীিতমালা অ যায়ী িনে া  খাতস েহ িব য় করা হয়। 
 

১। মািসক বরাে র িভি েত হালেসল িডলার/েজলা/উপেজলা পযােয়র িডলােরর মা েম খালা বাজাের িচিন িবপণন 
করা হয়। 

 

২। মািসক বরাে র িভি েত িচিন বহারকারী য়ংি য় হৎ িশ  িত ান ও  িশ  িত ােন িচিনকল থেক 
িচিন িব য় করা হয়। 

৩।        সংরি ত খাত অথাৎ সনা, নৗ, িলশ, িবিজিব ও ক ােডট কেলজ এর অ েল িচিন িব য় করা হয়।  
 

৪। িত ১.১১ ম. টন ই  সরবরােহর িবপরীেত ১২ কিজ িচিন সরকাির িনধািরত ে  ই চািষেদর িনকট িব য়      
            করা হয়।  
 

৫। িচিনকেলর িমক, কমচারী ও কমকতােদর িনকট মািসক ৪ কিজ হাের সরকাির িনধািরত ে  িচিন িব য় করা                  
            হয়।  
 

  
িচটা ড় দশনার ক  অ া  কা ািন (িবিড) িল. এর িডি লািরেত ক চামাল িহেসেব ব ত হয়। িচিনকলস েহ 

উৎপািদত উ  উপজাত িচটা ড় ানীয় বসায়ী, বসরকাির িডি লাির কারখানা ও র ািনকারকেদর িনকট ট ােরর 
মা েম িব য় করা হয়। অ  উপজাত ই র ছাবড়া ও সমাড এর িসংহভাগ যথা েম  িচিনকেলর বয়লাের ালািন 
িহেসেব এবং আেখর জিমেত জবসার িহেসেব ব ত হয়। ক  অ া  কা ািনর উপজাত সমাড (িফ ারমাড) এবং 
িডি লািরেত উৎপািদত ওয়াশ ক   অ া  কা ািন  বােয়াফা লাইজার কারখানায় ক চামাল িহেসেব ব ত হয়। 
অ া  িমেলর উ  ছাবড়া ও সমাড িনয়মা যায়ী িব য় করা হয়। 
 

 আেলাচ  অথবছের করেপােরশেনর িনয় ণাধীন িশ  িত ানস েহ উৎপািদত প  িব য়ল  অেথর পিরমাণ দ ড়ায় 
৮৫৯৪৫.৬৬ ল  টাকা যা িবগত বছেরর িব য়ল  আয় ৮৩১৯৪.১৮ ল  টাকা হেত ৩.৩১% বিশ। এ িব য়ল  অেথর  
মে  িচিন ও িচটা ড় বাবদ ৫৮৮৪১.৬৩ ল  টাকা, উৎপািদত ি িরট ও অ ালেকাহল, িভেনগার, জবসার  ও 
হ া ািনটাইজার এর  বাবদ ২৬৪৭১.৮৭ ল  টাকা এবং রণউইক যে র অ া  কা ািন (িবিড) িল. এর 
ইি িনয়ািরং ািদর িব য় বাবদ ৬৩২.১৬ ল  টাকা অ  আেছ (সংেযাজনী ’ঝ’) । 

৯ 

৯ 
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                        ১০  

 
২০১৭-২০১৮ থেক ২০২০-২০২১ সােলর উৎপািদত প  িব েয়র লনা লক িচ  
 

পে র নাম একক ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০১৯-২০২০ সােলর  
লনায় ২০২০-২০২১ 
সােল (-) াস/(+) 

ি র হার 
িচিন ম. টন ৫৮৭৯৪.৯২ ৫৯৮২৪.১৭ ৯১৮৩৬.৫৩ ৭৭৮৪৬.০৮ (-) ১৫.২৩% 
িচটা ড় ম. টন ৩৯২৫০.৪৬ ৩৮৫৮৯.৯৭ ৬৫০৪৫.৫৩ ৪১৯৬৯.৯৫ (-) ৩৫.৪৮% 
ি িরট,অ ালেকাহল   ল  ফ িলটার ৩৭.২২ ৩৬.৭৪ ৩১.৬১ ৩৬.১৩  (+) ১৪.৩০%  
ফেরন িলকার ল  ফ িলটার ৯.৯৫ ৯.০৩ ৯.০৮ ১০.৮৪  (+) ১৯.৩৮% 
ইি িনয়ািরং ািদ ম. টন ১২৬৯.১৩ ১০৪৮.৬৬ ৯৩০.১৫ ৬০১.৪৪ (-) ৩৫.৩৪% 

  

লাভ/(েলাকসান) 
 

২০১৫-২০১৬ সাল হেত ২০২০-২০২১ সাল পয  খাতওয়ারী কর উ র লাভ/(েলাকসান) এর লনা লক িচ     
                       (ল  টাকায়) 

 

খােতর নাম ২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ ২০২০-২০২১ 
পয  ি ত 

লাভ/(েলাকসান) 
ক) িচিন* 
খ) কািরগরী িত ান 
গ)বািণিজ ক 

িত ান 

(৫২৭৭৫.৩৯) 
      ৬১.৭২ 
     ১২৫.০৭ 

(৬৪১২৪.৭৭) 
      ৮৩.৩৮ 
     ৯৭.৫৬ 

(৮৩৫৪৫.৫১) 
    ১০৬.১২ 
     ৮৮.৫৮ 

(১০০৮৩৮.১১) 
      ৮৪.২৭ 
     ১০৪.১৬ 

(৯২.৮২১.০৬) 
(৬৪৭.০৩) 
১২১.৪৪ 

(১০৩২০৮.৫০) 
(৪৬৬.৪৭) 
৮৩.৭৮ 

(৮৮৮৫৯৯.৮৯) 
(১৬৭৩.৫২) 
১৩৪৫.৯৩ 

মাট (৫২৫৮৮.৬০) (৬৩৯৪৩.৮৩) (৮৩৩৫০.৮১) (১০০৬৪৯.৬৮) (৯৩৩৪৬.৬৫) (১০৩৫৯১.১৯) (৮৮৮৯২৭.৪৮) 
 

*  সহেযাগী িশ  িডি লাির ও ঔষধ কারখানার লাভ/ িত অ  আেছ। 
 

লধন কাঠােমা ও অথ সং ান 
 

 ২০১৫-২০১৬ সাল হেত ২০২০-২০২১ সাল পয  করেপােরশেনর অধীন িশ  িত ানস েহর লধন কাঠােমা ও অথ     
 সং ােনর লনা লক িচ   
                                                                                                         (ল  টাকায়) 

িববরণ ৩০েশ ন 
২০১৫-২০১৬ ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ 

স দ: 
ায়ী স দ 

চলিত স দ 

 
     ১১৪২৯.৪৯ 
     ৯৯৮২১.২৬ 

 
১২৬৩৭.৭৩ 
৯৯৫৫১.৩৫ 

 
 ১৪২৩৭.৭২ 
১৬৮৯১৫.৯৫ 

 
  ১৪৬২১.৬৫ 
১৮৩৪৫৪.৯৩ 

 
১৫৩৫৮.৬৪ 
১৯৬৯২৮.৭৩ 

 
১৫১৭৪.৮৭ 
১৯৩০৮৬.২৫ 

মাট স দ     ১১১২৫০.৭৫ ১১২১৮৯.০৮ ১৮৩১৫৩.৬৭ ১৯৮০৭৬.৫৮ ২১২২৮৭.৩৭ ২০৮২৬১.১২ 
বাদ চলিত দায়    ৪৭৩১৭৯.৭১ ৫৪৪৪৩৪.৪২ ৭১০১৭৭.২১ ৮৩০৭৪১.৭৭ ৯২২৭৬৪.০৪ ১০০৩১৪২.৩৯ 
নীট স দ/ 
িনেয়ািজত লধন 

(৩৬১৯২৮.৯৬) (৪৩২২৪৫.৩৪) (৫২৭০২৩.৫৪) (৬৩২৬৬৫.১৯) (৭১০৪৭৬.৬৭) (৭৯৪৮৮১.২৭) 

অথ সং ান : 
ই ই  
দীঘ ময়াদী ঋণ 

 
(৩৯৮৮১৯.৫৫) 
    ৩৬৮৯০.৫৯ 

 
(৪৬৯৯২০.৪৪) 
৩৭৬৭৫.১০ 

 
(৫৫৮৭৩৯.১০) 
   ৩১৭১৫.৫৬ 

 
(৬৭২৭০০.৪৬) 
    ৪০০৩৫.২৭ 

 
(৭৭৩৭৬৪.২৫) 
৬৩২৮৭.৫৮ 

 
(৮৭৮২৭৬.১৬) 
৮৩৩৯৪.৮৯ 

মাট : (৩৬১৯২৮.৯৬) (৪৩২২৪৫.৩৪) (৫২৭০২৩.৫৪) (৬৩২৬৬৫.১৯) (৭১০৪৭৬.৬৭) (৭৯৪৮৮১.২৭) 
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১১ 
 

সরকাির কাষাগাের  ও কর দান  
 

করেপােরশন ও এর অধীন িশ  িত ানস হ ২০২০-২০২১ অথবছের ভ াট, আমদািন  ও অ া  কর বাবদ মাট ১১ হাজার  ৪.৭৩ ল  টাকা 
সরকাির কাষাগাের দান কেরেছ যা গত বছর দ  ৯ হাজার ৯৩১.৭০ ল  টাকার লনায় ১০.৮০% বিশ। করেপােরশন ১৯৭২-৭৩ সাল হেত 
২০২০-২০২১ সাল পয  সবেমাট ৪ হাজার ৫৭.৭৭ কা  টাকা  ও কর িহেসেব সরকাির কাষাগাের দান কেরেছ। িনে   ১৯৭২-৭৩ সাল হেত 
২০১২-২০১৩ সাল পয  মাট দ   ও কর এবং ২০১৩-২০১৪ থেক ২০২০-২০২১ পয  বছরওয়ারী দ   ও কর এবং ১৯৭২-৭৩ থেক 
২০২০-২০২১ পয  সবেমাট দ   ও কেরর পিরমাণ িন প:    
                                           (ল  টাকায়) 

রাজে র খাত 
  

১৯৭২-৭৩ সাল 
হেত ২০১২-১৩ 

সাল পয  

২০১৩-১৪ ২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ১৯৭২-৭৩ সাল 
হেত ২০২০-

২০২১ সাল পয  
সবেমাট 

ভ াট/আবগারী  ২১১৭৫০.৫৩ ৭৫০৯.৫৩ ৭৩২৬.৭৪ ৭৮৩৭.৪৯ ৮০৯৩.১৯ ৯৬৭৫.৭১ ৮৪৬৬.২৫ ৮৩৮৭.৮৩ ৯৭৫৫.৯৬ ২৭৮৮০৩.২৩ 

আমদািনর উপর 
ভ াট 

৫৩১৬৩.৪০৪ - ১.২৫ ২২.৮৮ ৮৩.০৩ ২৬.৩৯ ১০.৬৪ ৩৫.২১ ১৬.১০ ৫৩৩৫৮.৯০ 

িব য় কর ৫৭৯০.৮৪ - - - ১৩৮.৭৬ ৪৮৫.০৯ ৬৪৬.৪৭ ৪২৫.৭৩ ৩০৪.৫১ ৭৭৯১.৪০ 
আমদািন  ৬৪৭৪.৭৩ ২২.৪০ ২৪.৮৩ ৫৭.৩৯ ৯২.৫৪ ২৫.৮১ ৬.১৩ ৩৬.১৮ ১৮.৭১ ৬৭৫৮.৭২ 
উ য়ন সারচাজ ৩৮৭৯.৭২ - - - - - - - - ৩৮৭৯.৭২ 

আমদািন লাইেস  
িফ,অি ম আয়কর 
ও আইিডএলিস 

৩৬৬৮.৩৭ ১৪.৪৭ 

 

০.৩৮ ৬.৪১ 
 
 
 

২৭.৯০ ৪২.২৬ ৪২.১৬ ৩১.২৯ ১৪.৮৩ ৩৮৪৮.০৭ 
 
 
 

আয়কর ১৭৩৬৪.৩১৫৫ ৪.৫৯ ৩০.২৯ ৯৩.৫০ ১০৮.১৬ ১১৫.৪৪ ১৩৪.৭৯ ১০৫.৭৩ ১৩৭.১৩ ১৮০৯৩.৯৫ 
গার সস ৩৩২০.৬২৫ ৫০.৩২ ৪৭.৫০ ৩১.১৩ ৩১.৮৬ ৩৭.০৫ - - - ৩৫১৮.৪৯ 

রা া উ য়ন 
তহিবল 

১০০৫২.৯৬ - - - - - - - - ১০০৫২.৯৬ 

লভ াংশ দান ৬১০৩.৮৫ ১১.৯৭ ১১.৬৭ - - ২৪.০০ - - - ৬১৫১.৪৯ 
িবিবধ কর ৬৬১২.৩২ ৪৩৬.১৫ ৩৮২.৭৭ ৬১০.৮৭ ৯০৯.৪৭ ১৭৭৩.৯২ ৬১৯.২৪ ৯০৯.৭৩ ৭৫৭.৪৯ ১৩০১১.৯৬ 
িপএসআইএসিস ৪৮৮.৮৮ - - - - - - - - ৪৮৮.৮৮৮ 
িবএসআরআই 
লিভ 

১৮.৮৮ - - - - - - - - ১৮.৮৮ 

মাট  ৩২৮৬৮৯.৪২৪৫ ৮০৪৯.৪৩ ৭৮২৫.৪৩ ৮৬৫৯.৬৭ ৯৪৮৪.৯১ ১২২০৫.৬৭ ৯৯২৫.৬৮ ৯৯৩১.৭০ 
 

১১০০৪.৭৩ ৪০৫৭৭৬.৬৫২ 

           

কমচারী, শাসন ও জনশি : 
 

আেলাচ  বছর করেপােরশন এবং এর িনয় ণাধীন িত ানস েহ িমক, কমচাির ও ব াপনার সােথ স ক সৗহা ণ িছল। বািষক 
িমলাদ মাহিফল, খলা লা, িবিচ া ান, িপকিনক ও িচ িবেনাদন লক অ ান যথারীিত পািলত হয়। াভািবক িনয়েম অবসর 
হেণর ফেল জনবল ববত  বছর অেপ া উে খেযা  সং ায় াস পায়। মাড়াই মৗ েম িনরবি  ও অ াহত উৎপাদন ি য়া চা  

রাখার ােথ সামিয়কভােব দিনক িভি েত িক  জনবল িনেয়াগ করা হয়। তেব সংেশািধত সটআপ মাতােবক জনবল ষমকরেণর 
ি য়া অ াহত আেছ। জনবেলর িব ািরত ত  সংেযাজনী-ট ত দখােনা হেয়েছ। 

 

২০২০-২০২১ সােল কমরত জনশি র পিরসং ান িন প:  
 
 

অ েমািদত পদ রণ ত পদ পদ বছরিভি ক সংরি ত 
(িরেটনশন ত) অ ায়ী পদ  

১৭২৬৩ ষ নারী মাট রণ ত পদ ৭২১৯ ৭৪০ 
৯৭৫৪ ২৯০ ১০০৪৪ 
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জনশি  উ য়ন 
 

২০২০-২০২১ অথবছের করেপােরশেনর সদর দ র ও অধীন িশ  িত ানস েহ কমরত কমকতা, কমচারী ও িমকেদর -
 ে  উৎপাদনশীলতা ি র জ  করেপােরশেনর িশ ণ কম িচ অ াহত থােক। আেলাচ  সমেয় মাট ৩৬৫৮ (িতন 

হাজার ছয়শত আটা ) জন কমকতা, কমচারী, িমক ও আখচািষেদর িবিভ  িচিনকেলর িশ ণ ক স েহ এবং দেশর 
িবিভ  াতনামা িশ ণ িত ােন ও িবেদেশ িশ ণ দয়া হয় যার পিরসং ান িনে  উে খ করা হেলা:  
 

 
ড 

ইনহাউজ িশ ণ কম িচ দেশর অভ ের িশ ণ কম িচ িবেদেশ িশ ণ কম িচ 
কম িচর 
সং া  

অংশ হণকারীর সং া কম িচর 
সং া  

অংশ হণকারীর সং া কম িচর 
সং া 

অংশ হণকারীর সং া 
ষ নারী ষ নারী ষ নারী 

১-৯ ১০ ২২৩ ১৩ ৩০ ৩০৬ ২৫ ৩ ২ ১ 
১০-১৩ ৪ ১০১ ১২ - - - - - - 
১৪-২০ ৩৭ ১১৪৪ ৫০ ১৫ ৬৮৪ ৪৫ - - - 
সবেমাট ৫১ ১৪৬৮ ৭৫ ৪৫ ৯৯০ ৭০ ৩ ২ ১ 

 

*২০২০-২০২১ অথবছের িবিভ  িমেল ১০৫২ জন আখচািষেদরেক আখ চােষর উ ত কলােকৗশল িবষেয় িশ ণ দওয়া 
হেয়েছ। 
 

উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও চরা য াংশ আমদািনেত বেদিশক া য়  
 
 

করেপােরশেনর চা  িশ  িত ােন উৎপাদন ি য়া অ াহত রাখেত েয়াজনীয় উৎপাদন সহায়ক মালামাল ও চরা 
য াংশ আমদািনর জ  িমেলর চািহদা অ যায়ী করেপােরশেনর বােজেট অেথর সং ান রাখা হয়। উ  অেথর সমপিরমাণ 
বেদিশক ার মালামাল আমদািন করা হয়। ২০২০-২০২১ অথবছের চা  িশ  িত ানস েহ বহােরর জ  ৩২৩.৭৮ 

ল  টাকার চরা য াংশ/ক চামাল আমদািন করা হয়।  
 
 

 

২০২০-২০২১ অথবছের  উ য়ন বােজট বা বায়ন                                                                             
                                                                                                                                               (েকা  টাকায়)                                  

                                                                                                                             
অথবছর 

ক  
সং া 

এিডিপ বরা  
 (বরাে র শতকরা হার) 

অথ ছাড় (%) মাট য় (%) বা বায়ন অ গিত % 
( ম ি ত আিথক 

অ গিত) 
িজওিব 

ক  
সাহা  

সং ার িনজ  
অথায়ন 

মাট 

২০২০-২০২১ ০৪(চার) ৫৫.১৫ (১০০%) - - ৫৫.১৫ ৪৬.৮০ 
(৮৪.৮৬%) 

৪০.৩৪ 
(৭৩.১৪%) 

১১৩.৩২ 
(৫৪.৯৮%) 

 

উৎপ  ে র ম দ 
২০২০-২০২১ অথবছর শেষ উৎপািদত পে র ম দসহ িবগত ৩ বছেরর ম েদর পিরসং ান সংেযাজনী-ঞ ত দখােনা  
হেলা।                                                                
 

২০২০-২০২১ অথবছেরর উৎপাদন:  
 

২০২০-২০২১ অথবছেরর উৎপাদন ল মা া এবং ত উৎপাদন   
 

উৎপািদত পে র নাম একক ২০২০-২০২১ 
সােলর উৎপাদন 

ল মা া 

২০২০-২০২১ সােলর 
ত উৎপাদন 

 

২০১৯-২০২০ সােলর 
ল মা ার লনায় ত 

অজেনর হার (%) 
িচিন ম. টন ১১৫০০০.০০ ৪৮১৩৩.৯৫ ৪১.৮৬ 

িচটা ড় ম. টন ৬২৪৩৪ ৩৩০৫৫ ৫২.৯৪ 
ি িরট ও অ ালেকাহল ল  ফ িলটার ৫৫.০০ ৪২.৭০ ৭৭.৬৪ 

ফেরন িলকার ল  ফ িলটার ১০.৮০ ১০.৭৩ ৯৯.৩৮ 
িভেনগার িলটার ৩০০০০ ২৪২৩২ ৮০.৭৭ 

হ া  ািনটাইজার িলটার ৪৫০০০ ১৬৯০৪ ৩৭.৫৬ 
জবসার ম. টন ৩০০০ ১৬৭০ ৫৫.৬৭ 

ইি িনয়ািরং ািদ ম. টন ১০০০ ৫৫৫.৩৪ ৫৫.৫৩ 
 
 
 

 
১২ 
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১৯ 
 

২০২০-২০২১ সােল ই  মাড়াই 
 

                   সংেযাজনী - ছ 
 

িচিনকেলর নাম ই মাড়াই 
ল মা া 
(েম.টন) 

দিনক ই  
মাড়াই মতা 

(েম.টন) 

ত ই  
মাড়াই 

(েম.টন) 

দিনক গড় 
ই  মাড়াই 
(েম.টন) 

দিনক মাড়াই 
মতার 

বহার(%) 
 

ই  মাড়াই  
ল ামা া 
অজন(%) 

প গড় ৫৮০০০ ১০১৬ - - - - 
ঠা রগ ও ৬৯০০০ ১৫২৪ ১১৩৫৫২.৮৪ ১২৭১ ৮৩.৪০ ১৬৪.৫৭ 

সতাবগ  ৪৮০০০ ১২৫০ - - - - 

াম র ৬৪০০০ ১০১৬ - - - - 

রং র ৬৪০০০ ১৫০০ - - - - 

জয় রহাট ৬৯০০০ ২০৩২ ৯৩৮৩৬.৬৯ ১০৮৫ ৫৩.৪০ ১৩৬.০০ 

রাজশাহী ১৬০০০০ ২০০০ ৬৩৯৬৪.০০ ১৩৪৩ ৬৭.১৫ ৩৯.৯৮ 

নােটার ১৮৫০০০ ১৫০০ ৬৯৯৩১.২৩ ১৩১০ ৮৭.৩৩ ৩৭.৮০ 

নথেব ল ২৬৮০০০ ১৫০০ ১২৮৬৮৯.০০ ১৬১০ ১০৭.৩৩ ৪৮.০২ 

পাবনা ৮৭০০০ ১৫০০ - - - - 

ি য়া ৯৩০০০ ১৫২৪ - - - - 

ক  অ া  কাং ১১৮০০০ ১১৫০ ১১১৮৬০.৭৮ ১১৯৯ ১০৪.২৬ ৯৪.৮০ 

মাবারকগ  ১৬০০০০ ১৫০০ ১৫৫৪১৫.৫৬ ১৩৫৬ ৯০.৪০ ৯৭.১৩ 

ফিরদ র ৯৫০০০ ১০১৬ ৭৯৬০১.৪৩ ৮৮৪ ৮৭.০১ ৮৩.৭৯ 

িজলবাংলা ১০৫০০০ ১০১৬ ৫৮৯৫১.৪০ ৮৩৪ ৮২.০৯ ৫৬.১৪ 

মাট ১৬৪৩০০০ ২১০৪৪ ৮৭৫৮০২.৯৩ - - ৫৩.৩১ 

 
২০২০-২১ অথবছের স মাড উৎপাদেনর পিরমাণ =২৬,২৭৪ ম.টন। 
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২০ 

                                                                                                                                                 সংেযাজনী - জ 
 

২০২০-২০২১ সােলর প িভি ক উৎপাদন  
 

পে র নাম একক বািষক 
উৎপাদন 

মতা 

উৎপাদন 
ল মা া 

ত উৎপাদন উৎপাদন 
ল মা া 
অজন (%) 

উৎপাদন মতা 
অজন (%) 

িচিন ম. টন ২১০৪৪০ ১১৫০০০.০০ ৪৮১৩৩.৯৫ ৪১.৮৬ ২২.৮৭ 
িচটা ড় ম. টন - ৬২৪৩৪ ৩৩০৫৫ ৫২.৯৪ - 
ি িরট ও অ ালেকাহল ল  ফ িলটার ১৩৫.০০ ৫৫.০০ ৪২.৭০ ৭৭.৬৪ ৩১.৬৩ 
ফেরন িলকার ল  কস - ১.৬০ ১.৫৯ ৯৯.৩৮ - 
িভেনগার িলটার - ৩০০০০ ২৪২৩২ ৮০.৭৭ - 
হ া  ািনটাইজার িলটার - ৪৫০০০ ১৬৯০৪ ৩৭.৫৬ - 
জবসার ম. টন ৫০০০ ৩০০০ ১৬৭০ ৫৫.৬৭ ৩৩.৪০ 

কািরগির প    ম. টন ১১৪১ ১০০০ ৫৫৫.৩৪ ৫৫.৫৩ ৪৮.৬৭ 
 

       * কাি ং ১৯৫.৯২ ম.টন + মিশিনং ৩৫৯.৪২ ম.টন 
 

২০২০-২০২১ সােলর িমলিভি ক প  উৎপাদন 
  ক) িচিনকল  
 

িচিনকেলর 
নাম 

একক উৎপাদন 
মতা 

(িচিন) 

  উৎপাদন ল মা া ত উৎপাদন িচিন 
আহরণ 
(%) 

ল মা া অজন 
(%) 

উৎপাদন 
মতা 

অজন 
(%) 

মাট 
মাড়াই 
িদবস িচিন িচটা ড় িচিন িচটা ড় িচিন িচটা ড় 

পিচক ম. টন ১০১৬০ ৩৯১৫ ২২০৪        
ঠািচক ম. টন ১৫২৪০ ৪৮৩০ ২৬২২ ৬০৬৯.৮৫ ৪২৪৬.৮৮ ৫.৩৩ ১২৫.৬৭ ১৬১.৯৭ ৩৯.৮৩ ৯০ 
সিচক ম. টন ১২৫০০ ৩৩৬০ ১৮২৪        

ািচক ম. টন ১০১৬০ ৪৬৪০ ২৪৩২        
রং র ম. টন ১৫০০০ ৩৮৪০ ২৪৩২        
জিচক ম. টন ২০৩২০ ৫১৭৫ ২৬২২ ৪৭৭৬.০০ ৩৫৩৬.০০ ৫.০৭ ৯২.২৯ ১৩৪.৮৬ ২৩.৫০ ৮৭ 
রািচক ম. টন ২০০০০ ১২০০০ ৬০৮০ ৩৬৪৬.৬০ ২২৩৭.৩৫ ৫.৬৮ ৩০.৩৯ ৩৬.৮০ ১৮.২৩ ৪৮ 
নািচক ম. টন ১৫০০০ ১২৯৫০ ৭০৩০ ৩৭০১.০০ ২৬৮৪.০০ ৫.২৯ ২৮.৫৮ ৩৮.১৮ ২৪.৬৭ ৫৪ 
উবিচক ম. টন ১৫০০০ ২০১০০ ১০১৮৪ ৮২৭৯.০০ ৪৭৬৫.০০ ৬.৪৩ ৪১.১৯ ৪৬.৭৯ ৫৫.১৯ ৮১ 
পাবিচক ম. টন ১৫০০০ ৬৩০০ ৩৩০৬        

িচক ম. টন ১৫২৪০ ৫৫৮০ ৩৫৩৪        
ক  ম. টন ১১৫০০ ৭৩৭০ ৪৪৮৪ ৫৮৮৩.০০ ৪৪৮৬.৭৬ ৫.২৫ ৭৯.৮২ ১০০.০৬ ৫১.১৬ ৯৪ 
মািচক ম. টন ১৫০০০ ১০৪০০ ৬০৮০ ৭৮৬২.০০ ৬২০৫.০০ ৫.০৬ ৭৫.৬০ ১০২.০৬ ৫২.৪১ ১১৬ 

ফিচক ম. টন ১০১৬০ ৬৪১০ ৩৬১০ ৪০০৮.০০ ২৭০৯.০০ ৫.০৩ ৬২.৫৩ ৭৫.০৪ ৩৯.৪৫ ৯১ 
িজবািচক ম. টন ১০১৬০ ৮১৩০ ৩৯৯০ ৩৯০৮.৫০ ২১৮৫.০০ ৬.৬৪ ৪৮.০৮ ৫৪.৭৬ ৩৮.৪৭ ৭২ 
মাট ম. টন ২১০৪৪০ ১১৫০০০ ৬২৪৩৪ ৪৮১৩৩.৯৫ ৩৩০৫৪.৯৯ ৫.৪৯ ৪১.৮৬ ৫২.৯৪ ২২.৮৭ ৭৩৩                    

                             
 

খ)  অ া  িত ান: 
 িশ  িত ােনর নাম পে র নাম একক বািষক 

উৎপাদন 
মতা 

উৎপাদন 
ল মা া 

ত 
উৎপাদন 

উৎপাদন 
ল মা া 
অজন (%) 

উৎপাদন 
মতা 

অজন (%) 
 ক র িডি লাির কারখানা ি িরট ও অ ালেকাহল  ল  ফ িলটার ১৩৫.০০ ৫৫.০০ ৪২.৭০ ৭৭.৬৪ ৩১.৬৩ 
 ফেরন িলকার ল   কস - ১.৬০ ১.৫৯ ৯৯.৩৮ - 
 িভেনগার িলটার - ৩০০০০ ২৪২৩২ ৮০.৭৭ - 

 হ া  ািনটাইজার িলটার - ৪৫০০০ ১৬৯০৪ ৩৭.৫৬ - 

 জবসার িলটার ৫০০০ ৩০০০ ১৬৭০ ৫৫.৬৭ ৩৩.৪ 

 রনউইক কািরগির প  ম.টন ১১৪১ ১০০০ ৫৫৫.৩৪ ৫৫.৫৩ ৪৮.৬৭ 
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২১ 
 

২০২০-২০২১ সােলর প িভি ক িব য় 
   

           সংেযাজনী-ঝ 
 
 

                                                                                               
 
পে র নাম একক িব য় ল মা া ত িব য় 
  পিরমাণ পিরমাণ  (ল  টাকায়) 
িচিন ম. টন ১০১৭২৫.০০ ৭৭৮৪৬.০৮ ৪৭৪৭২.০৯ 
 িচটা ড় ম. টন ৫৭৪৪৮.৭৫ ৪৬৪৫৬.৭১ ১১৩৬৯.৫৪ 
ি িরট ও  অ ালেকাহল ল  ফ িলটার ৫০.০০ ৪৬.৯৭ ২৬৭১৮.৩৩ 
ফেরন িলকার  ল  ফ িলটার  ১০.১২ ১০.৮৪ ১৯৫৬৯.১৫ 
িভেনগার িলটার - ২৪২৪৬.৪৫ ২৬.৭৪ 
জবসার ম.টন ৩৩৬০.০০ ১৪৪৯.৫৫ ১৫৯.৬১ 

হ া  ািনটাইজার িলটার - ২১৪৩৯.৯০ ১০৭.১৯ 
কািরগির প    * ম.টন ১০০০.০০ ৬০১.৪৪ ৬৩২.১৬ 

 
  * কাি ং ১৯৫.৯২ ম.টন + মিশিনং ৪০৫.৫২ ম.টন 

 
২০২০-২০২১ সােলর িমলিভি ক িবিভ  পে র িব য় 

িচিনকল : 
       

 
িমেলর নাম পে র নাম একক িব য় ল মা া ত িব য় 
   পিরমাণ পিরমাণ  (ল  টাকায়) 

পিচক     িচিন (উৎপািদত) 
িচিন (আমদািন ত) 

    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৩৩০০.০০ 
- 

১৭৬০.০০ 

৩২৯৬.৫০ 
- 

৫৯৮.৪৮ 

১৯৯৭.০০ 
- 

১৪৮.৮৩ 
ঠািচক     িচিন (উৎপািদত) 

িচিন (আমদািন ত) 
     িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৪২২৫.০০ 
- 

২৪০৫.০০ 

৪৪৫৫.৪৮ 
- 

২২০৬.৮৭ 

২৭২৫.০০ 
- 

৫১১.৯০ 
সিচক     িচিন (উৎপািদত) 

িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৪৬৫০.০০ 
- 

১৮০০.০০ 

১৫৬৫.৩০ 
- 

৮৩৭.৯৪ 

৯৪৪.০০ 
- 

৪৫৩.০৯ 
রিচক     িচিন (উৎপািদত) 

িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৩৩০০.০০ 
- 

২২৮৪.০০ 

১৯৭৯.৬০ 
- 

২৮১৪.৯৬ 

১২১৩.০০ 
- 

৬১৫.৬৬ 
ািচক     িচিন (উৎপািদত) 

িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৪৩২০.০০ 
- 

২২৮০.০০ 

২২৪১.৭৮ 
- 

৯৫১.০৫৩ 

১৩৫৭.০০ 
- 

২৪২.২০ 
রািচক     িচিন (উৎপািদত) 

িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

১০০৫০.০০ 
- 

৫৪৪৫.০০ 

৪০৯৭.৩১ 
- 

৪৬২২.০২ 

২৫০৮.০০ 
- 

১০৫৯.৪৭ 
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        ২২ 
 
 

িমেলর নাম পে র নাম একক িব য় ল মা া ত িব য় 
   পিরমাণ পিরমাণ  (ল  টাকায়) 
নেবিচক     িচিন (উৎপািদত) 

    িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

১৭৫০০.০০ 
- 

৯২৫০.০০ 

১৫৩৪৯.৫০ 
- 

৭৩০৭.৬০ 

৯৩৮৫.০০ 
- 

১৬৭২.৭৩ 
জিচক     িচিন (উৎপািদত) 

    িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৪৬০০.০০ 
- 

২৪৩৭.০০ 

৩৬৫৬.৩৬ 
- 

২৯৩৯.৫৮ 

২৩২৬.০৮ 
- 

৭১৪.৮৩ 
ক      িচিন (উৎপািদত) 

    িচিন (আমদািন ত) 
    িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৬৬০০.০০ 
- 

৪৪০০.০০ 

৬০৫৬.৫৫ 
- 

৪৪৮৬.৭৬ 

৩৬৮৩.১৫ 
- 

১২৩৮.৮৫ 
িচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৪৭৮৫.০০ 
- 

৩৪৮০.০০ 

৩২৪১.০০ 
- 

৯৫৭.৩১ 

১৯৮০.৪৭ 
- 

২১১.৫০ 
মািচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৯০০০.০০ 
- 

৫১০০.০০ 

৮৮১৩.৮৩ 
- 

৭৫৯৬.৯৪ 

৫৪১৮.৪৫ 
- 

১৯২৩.৯০ 
িজবািচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৭৫০০.০০ 
- 

৩৭৫০.০০ 

৪৫৪১.০২ 
- 

২৭০৬.৭২ 

২৭৮৪.৫০ 
- 

৬৪৩.০৬ 
ফিচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৫৪০০.০০ 
- 

৩৪২০.০০ 

৪৫৫৪.১২ 
- 

২৯৮৯.৭০ 

২৭৯০.৭৭ 
- 

৭৫৫.০৮ 
নািচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

১১০৪৫.০০ 
- 

৬৫০০.০০ 

৯৪৩১.৭৮ 
- 

৪৮৬৪.৩৫ 

৫৭০৮.০০ 
- 

১০৩৩.৩১ 
পাবিচক    িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

৫৪৫০.০০ 
- 

৩১৩৭.৭৫ 

৪৫৬৫.৯৫ 
- 

৫৭৬.৪৩ 

২৬৫১.০০ 
- 

১৪৫.১৩ 
 মাট     িচিন (উৎপািদত) 

   িচিন (আমদািন ত) 
   িচটা ড় 

ম. টন 
ম. টন 
ম. টন 

১০১৭২৫.০০ 
- 

৫৭৪৪৮.৭৫ 

৭৭৮৪৬.০৮ 
- 

৪৬৪৫৬.৭১ 

৪৭৪৭২.০৯ 
- 

১১৩৬৯.৫৪ 
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২৩ 
 

            সংেযাজনী - ঞ 
 

িমলিভি ক উৎপািদত পে র িবগত ৩ (িতন) বছেরর ম দ িববরণী 
ক) িচিনকল  

       (েম. টন)  
 

িমক 
ন র 

িত ানস েহর নাম ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২১ 
িচিন িচটা ড় িচিন িচটা ড় িচিন িচটা ড় 

১. প গড় িচিনকল ৬৬৬৯.২৫ ৩১৩৯.৩৫ ১৯৬০.২০ ১৮১৬.২৬ ৫৪.৭৭ ১২২০.১৪ 
২. ঠা রগ ও িচিনকল ৬২৩০.৯৫ ৪৪৭৫.০৬ ৩১০৪.০০ ১৮৩৬.৩২ ৪৭১৮.৩৭ ৩৯৬৮.৬৪ 
৩. সতাবগ  িচিনকল ৩৪৫৫.৩৫ ৩৪৫২.০৫ ১৫৫৯.৫০ ২৮৪০.৩৩ ২.১১৫ ৮৩৭.৯৪ 
৪. রং র িচিনকল ৩৯৫৮.১৯ ৪২৯২.০০ ২০০৬.৫২ ৩৭৪৮.০০ ২৬.৯২ ৯৫৭.৫১ 
৫. াম র িচিনকল ২১৮৭.০৫ ১৪৮৯.৭৫ ২২৫৮.৬৫ ১১১৮.০০ ১৭.৩৭ ১৬৬.৯৫ 
৬. রাজশাহী িচিনকল ৯১২২.১৩ ৬১৩৯.৪১ ২৩৩৬.৯৬ ৫৩৫৯.৪৪ ১৮৮৬.২৫ ২৯৭৪.৭৭ 
৭. নথেব ল িচিনকল ৪৩৫৩.৯৩ ৬০৫৪.৮৩ ৯২৫৩.১১ ৬৯৪৮.০৯ ২১৮২.৬১ ৫৩৭৪.১৮ 
৮. জয় রহাট িচিনকল ২৯২৫.০৯ ৩৮১৮.০০ ১৭৯১.১৬ ২৬১৮.১৯ ২৮৯০.৮০ ৩২৪০.১৩ 
৯. ক  অ া  কা ািন ৭৬৮৩.১৫ ০.০০ ৪৬৮২.৫৫ ০.০০ ৪৫০৯.০০ ০.০০ 
১০. ি য়া িচিনকল ২৯৬০.৩০ ৩৭৯৬.২২ ৩৩৬২.৩০ ৩২০৯.০৬ ১২১.৩০০ ২২৬৭.৯৮৫ 
১১. মাবারকগ  িচিনকল ৩৬৩০.৮৬ ৫০১১.৮৮ ৪১৫৪.৬১ ৫৭১২.৯৭ ৩২০২.৭৮ ৫০৬০.৬৪ 
১২. িজলবাংলা িচিনকল ৩৫৭২.৬২ ৩৭০৯.৭৩ ২৮৬৫.০৫ ২১৭২.৪৫ ২২৩২.৫৩ ১৬৭২.৩১ 
১৩. ফিরদ র িচিনকল ১৫৬৭.৫২ ৩৪৪৬.৫৮ ২৮৬৬.৬৯ ২৮০৬.৪০ ২৩২০.৫৭ ২৫২৭.২২ 
১৪. নােটার িচিনকল ২৪৬৮.৬১ ৫২২১.২২ ৮০৭৬.২৮ ৪৯২৩.৫৮ ২৩৪৫.৫০ ৩০১৭.৪০ 
১৫. পাবনা িচিনকল ৪৮৪২.৬১ ২১৮২.৭৯ ৪৪০৬.৯৫ ২০৪৩.৮২ ১.০০০ ১৪৭৬.৬১ 
 মাট : ৬৫৬২৭.৬১ ৫৬২২৮.৮৫ ৫৪৬৮৪.৫৩ ৪৭১৫২.৯০ ২৬৫১১.৮৯ ৩৪৭৬২.৪৩ 

 
*িব: : ২০২০-২০২১ অথবছের ২২৪৮.১৬ ম.টন িচটা ড় সমাপনী ম েদ সম য় করা হেয়েছ। 
 
খ) অ া  িশ  িত ান 
                                                                                                                                                    

িমক 
ন র 

িত ানসমেহর নাম ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০২০ ৩০-০৬-২০২১ 

১. ক র িডি লাির ( ফ িলটার) ৬৯৬৮৯৩.২০ ১০৬৪৯৫৫.৯০ ৬৬২১৮৯.৩৭ 
২. রণউইক,যে র অ া  কাং  

(েসিম িফিনসডসহ) (েম.টন) 
৩৮১.৯৩ ৪৪২.০৪ ৩৯৫.৯৪ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ি িভি ক/কানামনা

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSFIC



ঠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BSFIC



িচিনকল অ া  িত ান মাট িববরণ িচিনকল অ া  িত ান মাট

ই ই ঃ
৫,৭৭০.০০         ২০০.০০        ৫,৯৭০.০০           পিরেশািধত ম লধন ৫,৭৭০.০০           ২০০.০০           ৫,৯৭০.০০             
১,৩২১.৫৩         -              ১,৩২১.৫৩           ািসপ ও অ া  অ দান ১,৩২১.০০           -                 ১,৩২১.০০             

-                 -              -                   াণ ও নবাসন অ দান -                   -                 -                     
৪৯.০০              -              ৪৯.০০                আইিসিডএস ৪৮.৯৬               -                 ৪৮.৯৬                 

১,৪৩৩.৭৯         ২০.১২          ১,৪৫৩.৯১           সরকারী ই ই ১,৪৩৩.৭৯           ১৪.৭৫             ১,৪৪৮.৫৪             
৩৩৯.৯১            -              ৩৩৯.৯১             সরকারী ম লধন ও িবিনেয়াগ ৩৩৮.১২             -                 ৩৩৮.১২               

১,৫২১.৮৫         ২.৮৫            ১,৫২৪.৭০           িরজাভ ১,৫২১.৮৫           ২.৮৫               ১,৫২৪.৭০             
(৭৮১,১১৪.৩১)     ৫২.৯৯          (৭৮১,০৬১.৩২)      ি ত লাভ/( িত) (৮৮৮,৫৯৯.৮৯)     (৩২৭.৫৯)          (৮৮৮,৯২৭.৪৮)       
(৭৭৪,০৪০.২১)    ২৭৫.৯৬       (৭৭৩,৭৬৪.২৫)     মাট (৮৭৮,১৬৬.১৭)     (১০৯.৯৯)         (৮৭৮,২৭৬.১৬)      

দীঘ ময়াদী দায়ঃ
৪৬,১৯২.৬৩       ১৬৯.০০        ৪৬,৩৬১.৬৩        সরকারী ঋণ ৬৪,২৭৮.৫০         

১,৪৩০.৪৯         ১,০০৫.৯৮     ২,৪৩৬.৪৭           কায়াসী ই ই  ঋণ ১,৪৩০.৪৯           ১,০০৫.৯৮        ২,৪৩৬.৪৭             
১৩,৫৭৮.৭৩       ৫০.২৩          ১৩,৬২৮.৯৬        বেদিশক ঋণ ১৬,২২৮.৭১         ৫০.২৩             ১৬,২৭৮.৯৪           

৮১৮.৬৬           -              ৮১৮.৬৬             ই বীজ বিধতকরণ ঋণ ১৯০.১২              -                 ১৯০.১২                
৪১.৮৬              -              ৪১.৮৬               খামার আ িনকীকরণ ক  ঋণ ৪১.৮৬                -                 ৪১.৮৬                 

৬২,০৬২.৩৭      ১,২২৫.২১     ৬৩,২৮৭.৫৮       মাটঃ ৮২,১৬৯.৬৮        ১,২২৫.২১        ৮৩,৩৯৪.৮৯         
চলিত দায়ঃ

৩৪২,৭৭৪.৮৪      -              ৩৪২,৭৭৪.৮৪        ময়াদী াংক ঋণ ৩৭১,০৪২.৬৮       -                 ৩৭১,০৪২.৬৮         
৩৬৪,৫৮০.৭১     ১,০১৭.১৮      ৩৬৫,৫৯৭.৮৯      িবএসএফআইিস‘র চলিত দায় ৪১১,১৭৪.৪৩        ৮৯৯.১৭           ৪১২,০৭৩.৬০         

৮,১২০.৪৫         ৭৫৯.৯৮        ৮,৮৮০.৪৩          আ : িত ান দায় ৮,১৭০.৪৩           ২৬১.২৭           ৮,৪৩১.৭০             
২৯,৮০২.৪৯       ৭৮৮.২৭        ৩০,৫৯০.৭৬        িবিবধ পাওনাদার ২৮,১৩৮.৯৮         ৭৯৬.৭৬           ২৮,৯৩৫.৭৪           
২১,১৪৯.৩২        ৫৩২.৭৬        ২১,৬৮২.০৮         ঋেণর উপর অপিরেশািধত দ ২২,৭৩২.৩৯         ৫৪৪.২৩           ২৩,২৭৬.৬২          
৯৯,৭৪৭.৮৫       ১,২৫৬.৪৮     ১০১,০০৪.৩৩       অ া  দায় ১০৮,৩৯০.৮৭       ১,১৬৭.৩৫        ১০৯,৫৫৮.২২         
৫১,৫৫১.৯০        ৬৮১.৮১        ৫২,২৩৩.৭১         িলভ প এ  া ই ৪৯,২২৫.৬৪         ৫৯৮.১৯           ৪৯,৮২৩.৮৩          

৯১৭,৭২৭.৫৬      ৫,০৩৬.৪৮     ৯২২,৭৬৪.০৪       মাটঃ ৯৯৮,৮৭৫.৪২       ৪,২৬৬.৯৭        ১,০০৩,১৪২.৩৯      
২০৫,৭৪৯.৭২     ৬,৫৩৭.৬৫    ২১২,২৮৭.৩৭      মাট ই ই  ও দায় ২০২,৮৭৮.৯৩      ৫,৩৮২.১৯       ২০৮,২৬১.১২        

পির স দঃ
৭৪,৩৮০.৪২       ১,৬৯৫.০৬     ৭৬,০৭৫.৪৮         ায়ী স দ( য় ম ) ৭৩,৩৬৩.৩১        ১,৬৯৬.৩৫        ৭৫,০৫৯.৬৬          
৫৯,৮১৭.৮১       ১,১৮৩.০৩     ৬১,০০০.৮৪         বাদ: ি ত অবচয় ৫৮,৭৫৭.৪৪         ১,২১২.২১         ৫৯,৯৬৯.৬৫          

১৪,৫৬২.৬১       ৫১২.০৩        ১৫,০৭৪.৬৪         নীট ায়ী স দ ১৪,৬০৫.৮৭         ৪৮৪.১৪            ১৫,০৯০.০১           
৪৪.৮৬              -              ৪৪.৮৬               িগত য় ৪৪.৮৬                -                 ৪৪.৮৬                 

-                 ২৩৯.১৪        ২৩৯.১৪              িবিনেয়াগ -                   ৪০.০০             ৪০.০০                 
১৪,৬০৭.৪৭       ৭৫১.১৭        ১৫,৩৫৮.৬৪       মাটঃ ১৪,৬৫০.৭৩        ৫২৪.১৪           ১৫,১৭৪.৮৭          

-                 - -                   চলিত স ি ঃ -                   -                 -                     
৩,৮৪৭.০৪         ৬৫.৬২          ৩,৯১২.৬৬          নগদ ও াংেক জমা ১২,১২৯.০৮          ১০৮.০২           ১২,২৩৭.১০           

৪১,৩১৫.৪৫        ১৫০.১০         ৪১,৪৬৫.৫৫         উৎপািদত পে র ম দ ২৪,৯৪৫.৪২          ৮৮.৯৪             ২৫,০৩৪.৩৬          
১,১৪১.৩৭          ৭৩৪.০৮        ১,৮৭৫.৪৫           ি য়াধীন পে র ম দ ৮৪১.৯১              ৭০৩.০৪           ১,৫৪৪.৯৫             

১৪,৬৭৯.২১        ৩৬৬.২৫       ১৫,০৪৫.৪৬         য াংশ ও িবিবধ ম দ ১১,০৩২.৪৯          ৪৮০.৩৯           ১১,৫১২.৮৮           
৭৭,৭২৫.৩৪       ৩,১৬৫.২২     ৮০,৮৯০.৫৬        আ : িত ান পাওনা ৯০,৫২১.১৬         ১,৮৯১.৩৫        ৯২,৪১২.৫১            
২৭,৬৫৮.৩২       ৯৯৬.৫২        ২৮,৬৫৪.৮৪         িবএসএফআইিস‘র িনকট পাওনা ২৫,৩১০.৭৪         ১,২৪৯.৬০        ২৬,৫৬০.৩৪          

২,৩৮৯.৯৪         ১৬৩.৫৯        ২,৫৫৩.৫৩          িবিবধ দনাদার ৭,৯২৮.৮৫           ১২০.২০           ৮,০৪৯.০৫             
২২,৩৮৫.৫৮       ১৪৫.১০         ২২,৫৩০.৬৮        ঋণ, অি ম ও জমা ১৫,৫১৮.৫৫         ২১৬.৫১           ১৫,৭৩৫.০৬          
১৯১,১৪২.২৫      ৫,৭৮৬.৪৮     ১৯৬,৯২৮.৭৩       মাটঃ ১৮৮,২২৮.২০       ৪,৮৫৮.০৫        ১৯৩,০৮৬.২৫        

২০৫,৭৪৯.৭২     ৬,৫৩৭.৬৫    ২১২,২৮৭.৩৭      সবেমাট পিরস দঃ ২০২,৮৭৮.৯৩      ৫,৩৮২.১৯       ২০৮,২৬১.১২        

(িনরীি ত িহসাব মাতােবক ) (িনরীি ত িহসাব মাতােবক )

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন
                                                                               ২৬                                                       (সংেযাজনী-ড)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িশ  িত ান সম হর এক ী ত ি িতপ
(২০২০ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর এবং ২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর সকল িত ােনর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)

৩০ শ ন ২০২০ আিথক বৎসর ৩০ শ ন ২০২১ আিথক বৎসর

  (সংেযাজনী-ড)  (ল  টাকায়)         



িববরণ পিচক ঠািচক সিচক রিচক ািচক রািচক উবিচক নািচক পাবিচক
ই ই ঃ

পিরেশািধত লধন ৩৮০.০০        ১৫২.৪৪         ২২.০০             ২৭০.০০         ৫০০.০০        ১৩০.০০        ২২.০০            ২,২১৫.৩৫      ১.০১            

বািসপ ও অ া  অ দান ২৪৮.৮১         ২৬.৬৬            ৯.৯৬            ১২.৭৮          ৯৮৪.৪২          

াণ ও নবাসন অ দান

আইিসিডএস ২.৩৫            ৯.৪৪             

সরকারী ই ই ৩৫.০৮          ২৯.৬২           ১,১৯০.৭৬         ৮.৮৪            ১৭.২০           ১২.২০          ২০.৯৫            ২৩.৫৩          

সরকারী  লধন ও িবিনেয়াগ ১৭.৪১            ৭.৯৪             ২.৫৩           ৭.৯৫              

িরজাভ ২৪.৫২           ২১১.২৮         ১৪৫.৮৫           ২৮৯.৪৮         ৫৫.৯৪          ৩৩১.০৫         

ি ত লাভ/( িত) (৫৩৫৪৬.৩৩) (৭২৯৩৪.৮৫) (৫৮১৬৪.৫৩) (৫১৪১৮.০৮) (৫৬৮০৯.১৭) (৭৮৮৩৩.০৮) (৭৬৬২২.২৫) (৭৩৪৪৪.৯৫) (৭২৭৫৫.৭৭)

মাটঃ (৫৩১০৬.৭৩) (৭২২৯২.৭০) (৫৬৭৭৯.২৬) (৫০৮২০.০৪) (৫৬২৭৪.৫৯) (৭৮৬১৯.৬৩) (৭৫২৫৫.৮৮) (৭১২০৬.০৭) (৭২৭৫৪.৭৬)
দীঘ ময়াদী দায়ঃ

সরকারী ঋণ ২,৮২৩.০২     ৩,৮৭৪.৪৩      ১২৮.৯১            ৪,০৫০.৬৭      ২,২৭৮.৭৩      ৮,৬২৭.৯২     ৯,৫৪৮.৩৪       ৬,৮৮২.০৩     ৩,১৮৯.৫৫     

কায়াসী ই ই  ঋণ ৫৪৮.৪২         

বেদিশক ঋণ ১,৩৪৯.২৫      ৩৫.১০             ১,৫১৫.৫৫      ৮০৮.২৭        ২,৭১৮.১২      ৫,২৩২.২৯     

ই বীজ বিধতকরণ ঋণ ২০.৫১           ২৬.০২             ২৩.৭৮          ২১.৭৬          ১৪.৩৭            

খামার আ িনকীকরণ ক  ঋণ ১০.০০             ২.৭৪             ১.৮৭              

মাটঃ ২,৮২৩.০২     ৫,২৪৪.১৯       ২০০.০৩           ৫,৫৬৮.৯৬     ৩,৬৫৯.২০     ১১,৩৬৭.৮০   ৯,৫৬৪.৫৮       ৬,৮৮২.০৩     ৮,৪২১.৮৪      

চলিত দায়ঃ

 ময়াদী াংক ঋণ ২২,৮৭৪.৪০    ২৭,১৭২.৭১     ২১,৭৮০.২৬       ১৯,৮৮৭.৬০    ১৭,৯১৭.৭৪     ২৬,০৬১.৯৯   ৩৯,৮০০.৩০    ২৮,১১১.৫৮     ২০,৪৫৬.১৯    

িবএসএফআইিস‘র চলিত দায় ২৬,৮১৪.২৫    ৩৫,৬৯৭.৩৭    ৩৩,৪২৩.২২      ২৬,৬৭৯.৬২    ৩০,৯৩৬.১৪   ৩৯,২৯৪.১৭   ২১,৬৭৭.৪৩     ২৮,৯৮০.৫৪    ২৫,৯১২.৮০   

আ : িত ান দায় -              ২,৮৩৬.৮৩     ৪০২.০৩           ২৬.৪৯           ৪৯২.২১         ৩৯৩.৩৭       ১১৭.৯৫          ১৯৪.০৩         ৫৭৫.৮১        

িবিবধ পাওনাদার ১৭২.৭৮         ৪২৭.৯৮         ৩,৫৫৬.০৭        ১,২৯৭.৪১       ২,৪৬৩.২৩     ৬৯৯.৭২        ৯৪৮.৫৪          ৫,৪৬৮.১০      ২,১৬৯.৩৮     

ঋেণর উপর অপিরেশািধত দ ২,৫৮৪.৮৭      ৮৬.৮৮          ১,০৫১.২৪      -             ৬১১.৯৭          ১৩,৭৫৭.৫৬   

অ া  দায় ১,৯৫০.০৩      ৩,৫০০.০৯      ৩,৮৫৭.৪২        ২,০২০.৫৮      ৬৩.৩৫         ২,৬৪৮.২৬     ৭,৩২১.৮৬       

িলভ প এ  া ই ১,৭৬৩.৭৯      ৪,৭২০.৫৫      ৭০৯.১৩           ৭৩৮.০৬        ২,৩১৯.৭৬      ২,২৪৬.৮৯     ৮,৮৪০.৪৯       ৬,২৬০.৮৮     ৪,০৫৫.৫৮     

মাটঃ ৫৩৫৭৫ ৭৬৯৪০ ৬৩৭২৮ ৫০৭৩৭ ৫৫২৪৪ ৭১৩৪৪ ৭৯৩১৯ ৬৯০১৫ ৬৬৯২৭

মাট ই ই  ও দায় ৩,২৯১.৫৪     ৯,৮৯১.৮৯     ৭,১৪৮.৯০        ৫,৪৮৫.৫৬     ২,৬২৮.২৮    ৪,০৯২.৫৭     ১৩,৬২৭.২৪    ৪,৬৯১.০৯     ২,৫৯৪.৪০     

পির স দঃ

ায়ী স দ( য় ) ২,৫৪৭.৬৮      ৩,৪০৯.৪৪      ৫,০৮৮.৭৫        ৩,৯০৪.২৬      ৩,২৩৮.১০     ৫,৮২১.৮৫     ৬,৩৯৩.৪১       ৭,৯৫৭.১৪       ১১,৩৬৫.৭০   

বাদ- ি ত অবচয় ২,০০৭.৯৮      ২,৮৯৬.২১      ৩,৯৬২.৯৮        ৩,৩১০.২৪      ২,৫৩৪.১৯      ৪,৮৯৩.৩৯    ৫,২২৪.১২        ৬,৯৪৬.৫৫      ১০,৫২২.৪৯    

নীট ায়ী স দ ৫৩৯.৭০       ৫১৩.২৩        ১,১২৫.৭৭        ৫৯৪.০২        ৭০৩.৯১        ৯২৮.৪৬        ১,১৬৯.২৯      ১,০১০.৫৯      ৮৪৩.২১       

িগত য়

িবিনেয়াগ

মাটঃ ৫৩৯.৭০        ৫১৩.২৩        ১,১২৫.৭৭         ৫৯৪.০২         ৭০৩.৯১        ৯২৮.৪৬        ১,১৬৯.২৯       ১,০১০.৫৯      ৮৪৩.২১        

চলিত স ি ঃ

নগদ ও াংেক জমা ৮৩.২২          ২৭৯.৫১         ১৩.০৮             ১৬০.২৮         ৬৫.৫৩          ২২৭.৩৯        ৯৭২.৭৭          ৪১৪.২৭          ১৮৪.৩২        

উৎপািদত পে র ম দ ৩৩৭.৮৫        ৩,৮৮০.৩১     ২৭.৩৭             ২০০.১২         -              ১,৭৫১.৮৮     ২,৩৩২.৪০       ১,৮৫৭.৫০      ৩০২.৭৭        

ি য়াধীন পে র ম দ ১৭.৩৩          ২১.১০           ১৯৭.১৫            -              ৫.০৪            ৫৪১.১১           ১২.৩৪           ৩.১৫            

য াংশ ও িবিবধ ম দ ৪১৪.৮৫         ৯০৮.৮৩        ৫৩০.২৯           ৬২১.৭৯         ৫৩৪.০৬        ৮৫১.৮৭        ৬৯৮.৩৯         ৬৫৫.৩৫        ৪৮৪.৫০        

আ : িত ান পাওনা ১,৫৮৭.৬৯      ৩.৯১             ৯৯০.০২           ১,৪৬৫.১৭       ৯৭৩.২৩        ১০৯.৫৩        ৭৯৮.০৪          ৩৭৩.৭৪         ১৭৪.৯৭         

িবএসএফআইিস‘র িনকট পাওনা

িবিবধ দনাদার ১৫.২৯           ৩৩৪.৮৯        ৩,৮৯৬.৮৬       ০.১৬            ২৫.২৪          ২,২০৩.৫৬       ২০৬.৪৬         ২২৯.৭৬        

ঋণ, অি ম ও জমা ২৯৫.৬১        ৩,৯৫০.১১      ৩৬৮.৩৬          ২,৪৪৪.১৮       ৩৫১.৩৯        ১৯৩.১৬        ৪,৯১১.৬৮       ১৬০.৮৪         ৩৭১.৭২        

মাটঃ ২,৭৫১.৮৪      ৯,৩৭৮.৬৬     ৬,০২৩.১৩        ৪,৮৯১.৫৪      ১,৯২৪.৩৭      ৩,১৬৪.১১     ১২,৪৫৭.৯৫      ৩,৬৮০.৫০     ১,৭৫১.১৯      

সবেমাট পিরস দঃ ৩,২৯১.৫৪     ৯,৮৯১.৮৯     ৭,১৪৮.৯০        ৫,৪৮৫.৫৬     ২,৬২৮.২৮    ৪,০৯২.৫৭     ১৩,৬২৭.২৪    ৪,৬৯১.০৯     ২,৫৯৪.৪০     

====================================================================== BSFIC

(সংেযাজনী-ঢ) (ল  টাকায়)

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন

(২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকলস  হর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)
২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকলস েহর ি িতপ

                                                                                      ২৭                                                              (সংেযাজনী-ড)



িববরণ জিচক ক িচক মািচক ফিচক িজবািচক সবেমাট 
ই ই ঃ

পিরেশািধত লধন ৩২৪.০০                ০.০৮                 ৩০০.০০              ৩০৭.৫৫            ৫৪৫.৫৭               ৬০০.০০              ৫,৭৭০.০০               

বািসপ ও অ া  অ দান ৩৮.৩৭                ১,৩২১.০০               

াণ ও নবাসন অ দান -                       

আইিসিডএস ১.২৯                    ২৪.২৫                ১০.১৯                 ১.৪৪                   ৪৮.৯৬                   

সরকারী ই ই ৯.৪৯                    ২৪.০৪                ২০.৪৮                ২৪.২২              ১৭.৩৮                ১,৪৩৩.৭৯               

সরকারী  লধন ও িবিনেয়াগ ২৮৭.৬৫             ৬.১৯                  ০.৫৪                ৭.৯১                   ৩৩৮.১২                 

িরজাভ ১২০.১০                 ২০৪.২৬              ৭৮.৫৪                ২৫.৮৪              ১৬.৮৪                ১৮.১৫                ১,৫২১.৮৫               

ি ত লাভ/( িত) (৬১,৭৯৩.৯৪)          ৫,২৪৮.৬২           (৬০,৬০৫.৩৫)        (৬৯,০৫৬.৬৩)     (৫৭,২৯২.২২)         (৫০,৫৭১.৩৬)        (৮৮৮,৫৯৯.৮৯)         

মাটঃ (৬১,৩৩৯.০৬)         ৫,৭৮৮.৯০           (৬০,১৮৯.৯৫)        (৬৮,৬৯৮.৪৮)     (৫৬,৬৬৪.৭১)        (৪৯,৯৫৩.২১)        (৮৭৮,১৬৬.১৭)          
দীঘ ময়াদী দায়ঃ

সরকারী ঋণ ৩,৮৮৬.৮২            ২,৩২৪.৩১            ৬,৯১৮.৯৮         ৪,৭৩৫.৬৬           ৫,০০৯.১৩           ৬৪,২৭৮.৫০             

কায়াসী ই ই  ঋণ ৮৮২.০৭              ১,৪৩০.৪৯               

বেদিশক ঋণ ১,৫২৭.৫১              ১,৩৬৫.৮১           ৩২৫.২১              ৬৩৭.৯৮           ৬৩০.৬৮             ৮২.৯৪                ১৬,২২৮.৭১             

ই বীজ বিধতকরণ ঋণ ৪৪.৫১                   ১৫.৪৭              ১৯.২২                 ৪.৪৮                  ১৯০.১২                  

খামার আ িনকীকরণ ক  ঋণ ২১.৫৯                 ৫.৬৬                 ৪১.৮৬                    

মাটঃ ৫,৪৫৮.৮৪             ১,৩৬৫.৮১           ২,৬৪৯.৫২            ৭,৫৭২.৪৩         ৫,৪০৭.১৫            ৫,৯৮৪.২৮           ৮২,১৬৯.৬৮             

চলিত দায়ঃ -                       

 ময়াদী াংক ঋণ ২৩,০৯১.৪৩           ২৬,০৬৯.৮৭        ২৩,৩০২.৯৮         ২৭,৩০৮.৯৭       ২৫,১০০.৭০          ২২,১০৫.৯৬         ৩৭১,০৪২.৬৮           

িবএসএফআইিস‘র চলিত দায় ৩০,৬৮৭.৭৫           ৩২,৯৮৯.৫১         ৩০,৪১৭.৩৮       ২৪,২০৮.১৫          ২৩,৪৫৬.১০         ৪১১,১৭৪.৪৩            

আ : িত ান দায় ২,১০৩.২৭             ৫৪৯.৬১              ৮৭.৫৩                ২৭৬.৮৬              ১১৪.৪৪               ৮,১৭০.৪৩               

িবিবধ পাওনাদার ৯৯৩.০৫                ৩,০১৩.০১           ৪৫২.০৩              ২,৮১৮.৬০         ১,৪৭৯.৭৩            ২,১৭৯.৩৫           ২৮,১৩৮.৯৮             

ঋেণর উপর অপিরেশািধত দ ৪২০.৮৫                ৭৮৪.৯৪               ২,১০৪.২৫          ১,৩২৯.৮৩           ২২,৭৩২.৩৯             

অ া  দায় ৪৩০.৮৫                ৮৩,৩৬২.৩৩       ২,০২৪.৯২            ৯৮৯.৮৩           ৮৪.১৮                ১৩৭.১৭              ১০৮,৩৯০.৮৭           

িলভ প এ  া ই ৩,১৭১.৭৭              ৬,২১৫.৮৫           ১,২৪৪.৩৭            ৩,১৫৩.৩২         ৩,০১৬.৩৮           ৭৬৮.৮২              ৪৯,২২৫.৬৪             

মাটঃ ৬০,৮৯৮.৯৭           ১১৯,২১০.৬৭        ৬০,৮৮৬.২৮         ৬৬,৭৯২.৩৫       ৫৫,৪৯৫.৮৩         ৪৮,৭৬১.৮৪         ৯৯৮,৮৭৫.৪২           

মাট ই ই  ও দায় ৫,০১৮.৭৫            ১২৬,৩৬৫.৩৮     ৩,৩৪৫.৮৫          ৫,৬৬৬.৩০       ৪,২৩৮.২৭          ৪,৭৯২.৯১           ২০২,৮৭৮.৯৩          

পির স দঃ

ায়ী স দ( য় ) ৩,৯৮৮.৫৭             ৭,৯০৭.৭৭           ৩,৪৮৮.১২           ৩,৯৬০.৪৭         ১,০০৫.০৪            ৩,২৮৭.০১           ৭৩,৩৬৩.৩১            

বাদ- ি ত অবচয় ৩,০৬৪.২১             ৫,৭০৭.৬৪           ২,৩৪১.৬৩           ৩,১৭৪.৯৯         ৯৬.৫৬                ২,০৭৪.২৬           ৫৮,৭৫৭.৪৪              

নীট ায়ী স দ ৯২৪.৩৬               ২,২০০.১৩          ১,১৪৬.৪৯           ৭৮৫.৪৮           ৯০৮.৪৮              ১,২১২.৭৫           ১৪,৬০৫.৮৭            

িগত য় ৪৪.৮৬                ৪৪.৮৬                    

িবিনেয়াগ -                      -                       

মাটঃ ৯২৪.৩৬                ২,২০০.১৩           ১,১৪৬.৪৯            ৭৮৫.৪৮            ৯৫৩.৩৪              ১,২১২.৭৫            ১৪,৬৫০.৭৩             

চলিত স ি ঃ

নগদ ও াংেক জমা ২৫৫.২০                ৮,৬৪৩.৮৫          ৬৬.৯৩               ২৪৪.২৫            ১২৩.৭৫              ৩৯৪.৭৩              ১২,১২৯.০৮             

উৎপািদত পে র ম দ ২,৪৩৪.৫৫             ৪,৩২৮.৬৭           ৫৭৮.৩৯              ২,৮৪৬.৪১         ২,১৪৫.৫০            ১,৯২১.৭০            ২৪,৯৪৫.৪২              

ি য়াধীন পে র ম দ ৯.৯৪                    ০.০৩                 -                    ২২.৩৯              ৭.২১                   ৫.১২                  ৮৪১.৯১                  

য াংশ ও িবিবধ ম দ ৭১৫.৫২                ২,৩৫৪.৪৪           ৫২০.১২               ৫৮৫.৮১            ৫২২.৬৫              ৬৩৪.০২              ১১,০৩২.৪৯              

আ : িত ান পাওনা ৩০৭.১৬                ৮২,৫২৫.২৯         ৬৩৮.৮২             ২৭২.৫৭            ২৪৭.৪২               ৫৩.৬০               ৯০,৫২১.১৬             

িবএসএফআইিস‘র িনকট পাওনা ২৫,৩১০.৭৪         ২৫,৩১০.৭৪             

িবিবধ দনাদার ২২০.২৪                ১৭১.১৯               ১৯.৪১                 ৩৩৮.৩৯           ১০৪.৭০               ১৬২.৭০              ৭,৯২৮.৮৫               

ঋণ, অি ম ও জমা ১৫১.৭৮                 ৮৩১.০৪              ৩৭৫.৬৯              ৫৭১.০০            ১৩৩.৭০              ৪০৮.২৯              ১৫,৫১৮.৫৫             

মাটঃ ৪,০৯৪.৩৯             ১২৪,১৬৫.২৫        ২,১৯৯.৩৬           ৪,৮৮০.৮২         ৩,২৮৪.৯৩           ৩,৫৮০.১৬           ১৮৮,২২৮.২০           

সবেমাট পিরস দঃ ৫,০১৮.৭৫            ১২৬,৩৬৫.৩৮     ৩,৩৪৫.৮৫          ৫,৬৬৬.৩০       ৪,২৩৮.২৭          ৪,৭৯২.৯১           ২০২,৮৭৮.৯৩          

====================================================================== BSFIC

 (ল  টাকায়)

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন

(২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকলস েহর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)
২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকলস  হর ি িতপ

                                                                                   ২৮                                                                  (সংেযাজনী-ড)



িববরণ রণউইক শখ মা ফা ি েস  অেয়ল আরগ চ ার সবেমাট 
ই ই ঃ

পিরেশািধত লধন ২০০.০০                   ২০০.০০                   

বািসপ ও অ া  অ দান

াণ ও নবাসন অ দান -                        

আইিসিডএস

সরকারী ই ই ১.১৫                       -                        ১৩.৬০                    ১৪.৭৫                     

সরকারী  লধন ও িবিনেয়াগ
িরজাভ ২.৬৪                       ০.২১                       ২.৮৫                       

ি ত লাভ/( িত) (১,৬৭৩.৫২)               ১০৫.৬০                   (৬০.৮৩)                   ১,৩০১.১৬                (৩২৭.৫৯)                  

মাটঃ (১,৪৭০.৮৮)               ১০৬.৯৬                   (৬০.৮৩)                   ১,৩১৪.৭৬                (১০৯.৯৯)                  
দীঘ ময়াদী দায়ঃ

সরকারী ঋণ ১৬৯.০০                   ১৬৯.০০                   

কায়াসী ই ই  ঋণ ১,০০৫.৯৮                ১,০০৫.৯৮                

বেদিশক ঋণ ৫০.২৩                    ৫০.২৩                    

ই বীজ বিধতকরণ ঋণ

খামার আ িনকীকরণ ক  ঋণ

মাটঃ ১,২২৫.২১                 -                        -                        -                        ১,২২৫.২১                 

চলিত দায়ঃ

 ময়াদী াংক ঋণ -                        -                        -                        -                        -                        

িবএসএফআইিস‘র চলিত দায় ৮৫৩.৪৮                  ৪১.৬৩                     ৪.০৬                       ৮৯৯.১৭                   

আমত িত ান দায় ২০২.৩৮                  ০.০৪                       ৫৮.৮৫                    ২৬১.২৭                   

িবিবধ পাওনাদার ৭৪৮.৩৯                   ৫.৯৪                       ২.৪২                       ৪০.০১                     ৭৯৬.৭৬                   

ঋেণর উপর অপিরেশািধত দ ৫৪৪.২৩                   ৫৪৪.২৩                   

অ া  দায় ১,১৩৭.০৪                 ৩০.১৩                    ০.১৮                       ১,১৬৭.৩৫                

িলভ প এ  া ই ৫৬৭.৩৪                   ১০.৪৮                     ২০.৩৭                     ৫৯৮.১৯                   

মাটঃ ৪,০৫২.৮৬                ৮৮.২২                    ৬৫.৫১                     ৬০.৩৮                    ৪,২৬৬.৯৭                

মাট ই ই  ও দায় ৩,৮০৭.১৯               ১৯৫.১৮                  ৪.৬৮                     ১,৩৭৫.১৪               ৫,৩৮২.১৯               

পির স দঃ

ায়ী স দ( য় ) ১,৫৮১.৭৩                ০.০১                       ৪.৬৯                       ১০৯.৯২                   ১,৬৯৬.৩৫                

বাদঃ ি ত অবচয় ১,১৩৬.৭৭                ০.০০                       ০.০১                       ৭৫.৪৩                     ১,২১২.২১                 

নীট ায়ী স দ ৪৪৪.৯৬                  ০.০১                       ৪.৬৮                     ৩৪.৪৯                   ৪৮৪.১৪                    

িগত য় -                        

িবিনেয়াগ ৪০.০০                     ৪০.০০                     

মাটঃ ৪৪৪.৯৬                   ০.০১                       ৪.৬৮                      ৭৪.৪৯                     ৫২৪.১৪                    

চলিত স ি ঃ

নগদ ও াংেক জমা ৪৫.৮৯                     ৪৯.২৩                     ১২.৯০                     ১০৮.০২                   

উৎপািদত পে র ম দ ৮৮.৯৪                     ৮৮.৯৪                     

ি য়াধীন পে র ম দ ৭০৩.০৪                   ৭০৩.০৪                   

য াংশ ও িবিবধ ম দ ৪৮০.৩৯                   ৪৮০.৩৯                   

আ : িত ান পাওনা ১,৮৩১.৯২                ৫৯.৪৩                     ১,৮৯১.৩৫                

িবএসএফআইিস‘র িনকট পাওনা ১,২৪৯.৬০                ১,২৪৯.৬০                

িবিবধ দনাদার -                        ৮৬.৫০                    ৩৩.৭০                    ১২০.২০                   

ঋণ, অি ম ও জমা ২১২.০৫                   ০.০১                       ৪.৪৫                       ২১৬.৫১                   

মাটঃ ৩,৩৬২.২৩               ১৯৫.১৭                   -                        ১,৩০০.৬৫                ৪,৮৫৮.০৫                

সবেমাট পিরস দঃ ৩,৮০৭.১৯               ১৯৫.১৮                  ৪.৬৮                     ১,৩৭৫.১৪               ৫,৩৮২.১৯               

====================================================================== BSFIC

  (ল  টাকায়)

(২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর অ া  িত ােনর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)
২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর অ া  িত ােনর ি িতপ

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন
                                                                    ২৯                                                   (সংেযাজনী-ড)



ল  টাকায়

িচিনকল অ া  িত ান মাট িচিনকল অ া  িত ান মাট
আয়ঃ

ধান প ঃ

৫০,০৩৮.১৫      ১,৫৮২.৫৭      ৫১,৬২০.৭২           ানীয় িব য় ৪৭,৪৭২.০৯      ৮২৭.৫৯         ৪৮,২৯৯.৬৮        

-                 -              -                     আমদািন ত িচিন -                -               -                   

৮,৭৫১.৩৭        -              ৮,৭৫১.৩৭             উ প-প  ানীয় িব য় ১১,৩৬৯.৫৪      -               ১১,৩৬৯.৫৪         

(৫৯৯.৬২)          -              (৫৯৯.৬২)              খামােরর লাভ/( িত) (৮৮৬.৬০)        -               (৮৮৬.৬০)           
৮,৪৬০.৬৬        -              ৮,৪৬০.৬৬            সহেযাগী িশে র লাভ/( িত) ১৭,০৭২.২৮      -               ১৭,০৭২.২৮         

১,০৫০.৮৬        ৩৫.৪৯          ১,০৮৬.৩৫            িবিবধ আয়ঃ ১,৩৫৭.৭২        ৩৬.১১           ১,৩৯৩.৮৩         

৬৭,৭০১.৪২       ১,৬১৮.০৬      ৬৯,৩১৯.৪৮           সবেমাটঃ ৭৬,৩৮৫.০৩     ৮৬৩.৭০         ৭৭,২৪৮.৭৩         

য়ঃ

৫১,৩৪৪.৮২       ৫৬৪.৪৪         ৫১,৯০৯.২৬           ক চামাল ৩২,৭৮৮.২৭     ১২৩.২২         ৩২,৯১১.৪৯         

১,৩৯৯.৩৩        -              ১,৩৯৯.৩৩            ািকং ও অ া  ক চামাল ৯২৫.৮৩          -               ৯২৫.৮৩             

২৮,৯১৯.৭৫       ৭৬৫.০৩        ২৯,৬৮৪.৭৮           কারখানার বতন ও ম রী ২৭,৩২১.৭৭      ২৮২.৭০         ২৭,৬০৪.৪৭         

৪,০৮৪.৭৩         ৫২.৩৩          ৪,১৩৭.০৬             মরামত ও র ণােব ণ ৩,৬১০.৮০       ৪২.৭৬           ৩,৬৫৩.৫৬         

১,৭১৫.০৪         ২৮.৮৭          ১,৭৪৩.৯১             অবচয় ১,৭৪৫.৩১        ২৯.১৮           ১,৭৭৪.৪৯           

৪০৫.৫৯           ৬.২২            ৪১১.৮১                বীমা ৩৩৮.২৬         ৫.৩৩            ৩৪৩.৫৯             

১,৭৯৯.২৯         ৮৭.০০          ১,৮৮৬.২৯             আবগারী  ও ভ াট ৯,২৭৪.৪২        ৬০.০০           ৯,৩৩৪.৪২          

-                 -              -                     রা া উ য়ন তহিবল -                -               -                   

-                 -              -                     িবএসআরআই লভী -                -               -                   

১৯০.৭৮           ৬.৬০            ১৯৭.৩৮                খাজনা ও কর ২৪৩.০২          ১৩.৬৮           ২৫৬.৭০             

৫৩,৯১৭.৮৭       ১৪.১১           ৫৩,৯৩১.৯৮          ঋেণর দ ৬৬,৫৩০.৭৫     ১৩.২২           ৬৬,৫৪৩.৯৭        

২,৬৩২.০৩        ৫২.৩৬          ২,৬৮৪.৩৯            িব ৎ ও ালানী ২,২৪২.৫৩        ৪৭.১৬            ২,২৮৯.৬৯          

৩২৩.৮৮          ১২.০২           ৩৩৫.৯০               অ া ৩৫৫.৫৬          ৫.৯৯             ৩৬১.৫৫             

১৪৬,৭৩৩.১১     ১,৫৮৮.৯৮     ১৪৮,৩২২.০৯         মাট ১৪৫,৩৭৬.৫২    ৬২৩.২৪         ১৪৫,৯৯৯.৭৬       

(১৭.২৮)            (১২৪.০৮)        (১৪১.৩৬)               ি য়াধীন মােলর ম দ সম য় ৩৪.৮৪            ৩১.০৪           ৬৫.৮৮              

১৪৬,৭১৫.৮৩     ১,৪৬৪.৯০      ১৪৮,১৮০.৭৩         মাট উৎপাদন য় ১৪৫,৪১১.৩৬    ৬৫৪.২৮         ১৪৬,০৬৫.৬৪      

(১,০০৮.১৭)        (১২.৬৪)          (১,০২০.৮১)            উৎপািদত মােলর ম দ সম য় ১৫,৬২২.২৪      ৬১.১৫            ১৫,৬৮৩.৩৯        

-                 -              -                     আমদািন ত িচিনর য় -                -               -                   

৬০৪.১০           ৬.১৮            ৬১০.২৮                িব য় য় ৩৬১.৩৩         ৩.১৪             ৩৬৪.৪৭             

৯,৬৯৫.৩৮        ২৪৭.৩৫        ৯,৯৪২.৭৩             িব য় ও শাসিনক বতন ১২,৫৭০.৬২      ২১৬.৬৫         ১২,৭৮৭.২৭         

৩,৫৯৪.২৬        ৪২৬.৭১         ৪,০২০.৯৭             অ া  িব য় ও শাসিনক য় ৪,৬৩৯.৫২       ৩০২.০৬         ৪,৯৪১.৫৮           

১১.৭১              ০.১৮            ১১.৮৯                  িমক অংশীদাির  তহিবল য় -                -               -                   

১৫৯,৬১৩.১১     ২,১৩২.৬৮     ১৬১,৭৪৫.৭৯          সবেমাটঃ ১৭৮,৬০৫.০৭    ১,২৩৭.২৮       ১৭৯,৮৪২.৩৫       

(৯১,৯১১.৬৯)      (৫১৪.৬২)        (৯২,৪২৬.৩১)          কর  ব লাভ/( িত) (১০২,২২০.০৪)   (৩৭৩.৫৮)        (১০২,৫৯৩.৬২)     

(৯০৯.৩৭)          (১০.৯৭)          (৯২০.৩৪)              বাদ আয়কর (৯৮৮.৪৬)         (৯.১১)             (৯৯৭.৫৭)            

(৯২,৮২১.০৬)     (৫২৫.৫৯)       (৯৩,৩৪৬.৬৫)         কর উ র লাভ/( িত) (১০৩,২০৮.৫০)  (৩৮২.৬৯)        (১০৩,৫৯১.১৯)      

(৬৮০,৫৭৫.০১)   ৫৪৮.৫৭         (৬৮০,০২৬.৪৪)        ব বৎসেরর জর (৭৮৪,৪৭৬.৩০)   ৫৮.৩৫           (৭৮৪,৪১৭.৯৫)      

-                 -              -                     সরকাির কাষাগাের লভ াংশ দান -                -               -                   

(৭,৭১৮.২৪)        ৩৫.৩৮         (৭,৬৮২.৮৬)           ব বৎসেরর সম য় (৯১৫.০৯)         (৩.২৫)            (৯১৮.৩৪)            

(৯২,৮২১.০৬)     (৫২৫.৫৯)       (৯৩,৩৪৬.৬৫)         চলিত বৎসেরর লাভ/( িত) (১০৩,২০৮.৫০)  (৩৮২.৬৯)        (১০৩,৫৯১.১৯)      
০ -              লভ াংশ ব ন -                -               

৫২.৯৯          ব ন উ র লাভ/( িত) (৩২৭.৫৯)        

(৭৮১,১১৪.৩১)    ৫২.৯৯          (৭৮১,০৬১.৩২)        ি িতপে  ানা র (৮৮৮,৫৯৯.৮৯)  (৩২৭.৫৯)        (৮৮৮,৯২৭.৪৮)     

====================================================================== BSFIC

৩০ শ ন,২০২০ এবং ৩০ শ ন,২০২১ সেনর িশ  িত ানস  হর লাভ/( িত) ব েনর িহসাব

৩০ শ ন ২০২০ আিথক বৎসর
(িনরীি ত িহসাব মাতােবক )

                                                                       ৩০                                                            (সংেযাজনী-ড)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ সকল িশ  িত ান স েহর এক ী ত লাভ/( িত) িহসাব
(২০২০ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর এবং ২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর সকল িত ােনর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)

৩০ শ ন ২০২১ আিথক বৎসর
(িনরীি ত িহসাব মাতােবক )

িববরণ

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন



(ল  টাকায়)

িববরণ পিচক ঠািচক সিচক রিচক ািচক রািচক উবিচক নািচক পাবিচক
আয়ঃ

ধান প ঃ

ানীয় িব য়ঃ

উৎপািদত িচিন ১৯৯৭ ২৭২৫ ৯৪৪ ১২১৩ ১৩৫৭ ২৫০৮ ৯৩৮৫ ৫৭০৮ ২৬৫১
আমদািন ত িচিন -             -             -             -             -             -            
উ প-প  ানীয় িব য় ১৪৮.৮৩        ৫১১.৯০        ৪৫৩.০৯     ৬১৫.৬৬        ২৪২.২০        ১,০৫৯.৪৭     ১,৬৭২.৭৩     ১,০৩৩.৩১    ১৪৫.১৩       
খামােরর লাভ/( িত) (৬.৩৩)          ৪৭.৯৫         (৪১.০৩)      (৬৯.৯৫)         ২.৩৫           -             (৩৮৭.৩৮)     -            
সহেযাগী িশে র লাভ/( িত) -             -             -             -            
িবিবধ আয়ঃ ৩৬.২৪         ৬৫.৮৫         ১৯৮.৬৭     ৩৬০.৮৪        ৩১.৬৬         ৪৭.৩০         ৭৮.৬৯         ৭৬.৭৬         ৩০৯.৫৪      
সবেমাটঃ ২১৭৬ ৩৩৫০ ১৫৫৫ ২১২০ ১৬৩৩ ৩৬১৫ ১০৭৪৯ ৬৮১৮ ৩১০৬

য়ঃ
ক চামাল -             ৪৩৭০ -           ০ -             ২৩২৭ ৪৭০৫ ২৫১৭

ািকং ও অ া  ক চামাল -             ১১৫.৩৯       -           ৯.১৯            -             ৮৮.০৮         ১৬৯.৪৭        ৭০.৮৪         
কারখানার বতন ও ম রী ১,০১১.০৩      ৩,৪৫৬.৯৫    ১৮৯.২২      ৯৪০.১৮        ১,৮৯০.৯৯     ২,২২৬.২০    ৩,০৬০.৩৩   ২২৩৮ ১৯২.৪২       
মরামত ও র ণােব ণ ১০৮.৬৬       ২৭১.৯৯        ১১১.৯২      ১১৫.৭৩        ২৫৪.৪১        ২৫৩.৬৫       ৩২০.৪১        ২৯৫.৪৮       ২২৫.২৫      

অবচয় ১১১.১৫         ৯৪.৮৭         ১১৭.১৫      ১৩০.৭৮        ১৪৯.৯৮        ১৭৭.৩৯       ১৩৭.৩৭       ১১৬.৭০       ১০৫.৯৪       
বীমা ১২.৬৯          ২৫.২০         ২০.৮৪       ৮.০২            ১৫.৬৫         ২৪.২২         ২৯.০৮         ২৮.১৮         ৩৩.৩৭       
আবগারী  / ভ াট ৩৩.০০         ১১৩.৫২       ১০০.৪৯      ৭৭.১৯           ৬৭.০০         ১৮৩.৮৭       ৩৭০.৯৮       ১৫২.০২       ৩২.১৮        
রা া উ য়ন তহিবল -             -             -             -             -            
িবএসআরআই লভী -             -             -             -             -            
খাজনা ও কর ১৯.৫৩         ৯.৪৬         ২১.৮৬          ১১.৩২          ৫.৪১           ২২.১৪          ২৩.০০         ৩৪.৮১        
 ঋেণর দ ৩,৬৭৮.৭৮    ৪,৬৫৩.০৮    ৩,৩৮৮.৭৩ ৩,০৫৮.৪৮     ৩,১৯৮.৩৭    ৪,৯৮৮.৮১    ৮,৫২৩.২৯    ৫,৮৪৫.৫২    ৪,৩৬৪.৯৫   
িব ৎ ও ালানী ৪৭.৩৯          ২৪৫.৬০       ৫৫.৬৪       ৪১.৯৫          ৪১.৫১          ১৭৭.৭৬        ২২৯.০১        ১২৬.৭৩       ৩৫.৫৫        
অ া ১৩.১৪          ৪২.১৪          ৫৯.৪২       ১৭.২০          ৪০.৩২         ৮৪.৮৭         ৯.৭৪           

মাটঃ ৫০১৬ ১৩৪০৮ ৪০৫৩ ৪৪০৩ ৫৬৪৬ ১০৪৯৩ ১৭৬৫২ ১১৪২৪ ৫০২৪
ি য়াধীন মােলর ম দ সম য় ৪.০৯            (১.০৬)          -           ১৪.৯৬          -             ৭.৯১           ১.১১            (১.১৩)          ৩.৪৯          
মাট উৎপাদন য় ৫০২০ ১৩৪০৭ ৪০৫৩ ৪৪১৮ ৫৬৪৬ ১০৫০১ ১৭৬৫৩ ১১৪২৩ ৫০২৮

উৎপািদত মােলর ম দ সম য় ১,৯২৪.৭০      (১,৭৭২.০২)    ১,২৩৮.৯৮  ১,৩৪৬.৮৮     ১,৫০৭.৭৭     ১৩৯.২৬       ৩,৯৬৯.৬৫    ৩,৪২৪.১৪     ২,৫৮১.৪২    
আমদািন ত িচিনর য় -             -             -             -            
িব য় য় ১২.৯৫          ১৫.৪৪          ৭.৯৯         ২৮.১৭          ২৬.৭২         ৩৩.১৭         ২২.০০          ৩৫.৩১        ০.৫৭          
িব য় ও শাসিনক বতন ৩৫৩.৬৪       ১,০৮৪.১২     ১,৮২৫.৮০  ২৪৮.৩২        ৬২৬.০২       ৫৪১.৭৭        -             ৪৮৭.০৮       ১,৭৬৪.২২    
অ া  িব য় ও 

শাসিনক য়         ১০৮.৪০         ১৯৪.৫৭        ৪৩.৩৭           ৭৫.৭৩           ৭৩.৭৪        ৫২০.৮৮        ৩৫৬.৩৭        ২৬৯.০৯     ১,৩৭২.৪১
িমক অংশীদাির  

তহিবল য়                -                   -                  -                  -                  -                  -                 -   
সবেমাট য়ঃ ৭৪২০ ১২৯২৯ ৭১৬৯ ৬১১৭ ৭৮৮১ ১১৭৩৬ ২২০০১ ১৫৬৩৮ ১০৭৪৭
কর  ব লাভ/( িত) (৫,২৪৩.৪৯)    (৯,৫৭৯.১১)    (৫,৬১৩.৯৫) (৩,৯৯৭.৫৩)    (৬,২৪৭.৪৮)    (৮,১২১.১২)    (১১,২৫২.০১)   (৮,৮২০.৩৯)  (৭,৬৪০.৬০)  
বাদ আয়কর (১২.৬৮)         (১৯.১৩)        (৭.৮৩)        (১০.৯০)         (৯.৪০)          (২০.৫৮)        (৬৬.৮৪)        (৩৯.৯৯)       (১৬.৭১)       
কর উ র লাভ/( িত) (৫,২৫৬.১৭)    (৯,৫৯৮.২৪)   (৫,৬২১.৭৮) (৪,০০৮.৪৩)    (৬,২৫৬.৮৮)   (৮,১৪১.৭০)    (১১,৩১৮.৮৫)  (৮,৮৬০.৩৮)  (৭,৬৫৭.৩১)  

 ব বৎসেরর জর (৪৮,০৬২.১৩)    (৬৩,৩৩৬.৬১)  (৫২,৫৪৭.৯৭)  (৪৭,৪০৯.৬৫)     (৫০,৫৫২.২৯)    (৭০,৬৯১.৩৮)   (৬৫,৩০৩.৪০)   (৬৩,৮৪৮.২৩)  (৬৫,০৯৮.৪৬)  
সরকাির কাষাগাের 
লভ াংশ দান

ব বৎসেরর সম য় (২২৮.০২)         ৫.২২           -               -               (৭৩৬.৩৫)       

চলিত বৎসেরর লাভ/( িত) (৫,২৫৬.১৭)      (৯,৫৯৮.২৪)      (৫,৬২১.৭৮)    (৪,০০৮.৪৩)       (৬,২৫৬.৮৮)     (৮,১৪১.৭০)      (১১,৩১৮.৮৫)    (৮,৮৬০.৩৮)    (৭,৬৫৭.৩১)     

ব ন উ র লাভ/( িত)
ি িতপে  ানা র (৫৩,৫৪৬.৩২)    (৭২,৯৩৪.৮৫)    (৫৮,১৬৪.৫৩) (৫১,৪১৮.০৮)     (৫৬,৮০৯.১৭)       (৭৮,৮৩৩.০৮)   (৭৬,৬২২.২৫)    (৭৩,৪৪৪.৯৬)    (৭২,৭৫৫.৭৭)   

====================================================================== BSFIC

                                                                                    ৩১                                                                         (সংেযাজনী-ড)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকল স েহর িনরীি ত লাভ/( িত) িহসাব 
( ২০২০ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর িচিনকলসম হর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িশ  িত ান সম হর লাভ/( িত) ব েনর িহসাব



(ল  টাকায়)

িববরণ জিচক ক িচক মািচক ফিচক িজবািচক সবেমাট 
আয়ঃ

ধান প ঃ

ানীয় িব য়

উৎপািদত িচিন ২,৩২৬.০৮          ৩,৬৮৩.১৫           ১,৯৮০.৪৭           ৫,৪১৮.৪৫        ২,৭৯০.৭৭           ২,৭৮৪.৫০           ৪৭,৪৭২.০৯           
আমদািন ত িচিন -                   -                  -                -                   -                   -                     
উ প-প  ( ানীয় িব য়) ৭১৪.৮৩              ১,২৩৮.৮৫           ২১১.৫০             ১,৯২৩.৯০        ৭৫৫.০৮             ৬৪৩.০৬             ১১,৩৬৯.৫৪          
খামােরর লাভ/( িত) ১৫.২৩               (৪৮৯.২৮)             ২০.৮৬              ৮.১৯              (২.০৬)                ১৪.৮৫                (৮৮৬.৬০)             
সহেযাগী িশে র লাভ/( িত) -                   ১৭,০৭২.২৮          -                -                   -                   ১৭,০৭২.২৮           
িবিবধ আয়ঃ ৩২.৭০               ১৮.২১                 ৭.৯৬                 ২৫.২৮            ১.৭৭                  ৬৬.২৫               ১,৩৫৭.৭২            
সবেমাটঃ ৩,০৮৮.৮৪          ২১,৫২৩.২১          ২,২২০.৭৯          ৭,৩৭৫.৮২       ৩,৫৪৫.৫৬          ৩,৫০৮.৬৬          ৭৬,৩৮৫.০৩         

য়ঃ -                     
ক চামাল ৩,৭৭২.২৬           ৪,২০৩.৮২           -                  ৫,৮৭৮.৬১       ২,৯৩০.৬০          ২,০৮৩.৬০          ৩২,৭৮৮.২৭          

ািকং ও অ া  ক চামাল ১৩৮.৫১             ১১৭.১৮               -                  ৮১.৯৬               ১৩৫.২১              ৯২৫.৮৩              
কারখানার বতন ও ম রী ২,৪৩৬.৬০          ২,৮৪৯.৪৫            ১৭৮.২৬             ২,২০৭.৮৩       ২,৪৭২.৯৮           ১,৯৭১.০১            ২৭,৩২১.৭৭           
মরামত ও র ণােব ণ ২২৬.২১              ৩১৬.৯০              ২৩৮.৩৮            ৩০৮.৬৩         ৩১৭.৯১              ২৪৫.২৭              ৩,৬১০.৮০            

অবচয় ১০৪.৪৯              ৯৭.৪৫                 ৯১.৩১               ১৩১.৭১           ৯৬.৫২               ৮২.৫০               ১,৭৪৫.৩১             
বীমা ২২.৮৭               ২৯.৭১                 ১৫.৯২               ৩০.৪১            ১৮.৭৩               ২৩.৩৭               ৩৩৮.২৬              
আবগারী  ও ভ াট ১৫৮.৫৪              ৭,৪০৬.৬৬           ৩৮.৮৪              ২৫৯.১৭           ১৬২.৮৫             ১১৮.১১              ৯,২৭৪.৪২             
রা া উ য়ন তহিবল -                   -                  -                -                   -                   -                     
িবএসআরআই লভী -                   -                  -                -                   -                   -                     
খাজনা ও কর ৯.১০                  ৩১.৯৫                ১৬.১০               ২৩.৯২            -                   ১৪.৪২                ২৪৩.০২               
 ঋেণর দ ৩,৮৯১.৯২          ১,৯৮৭.২৭            ৩,৭৪৫.৬৭          ৬,৩৪৫.৪১        ৪,৫৯৫.৬৯           ৪,২৬৪.৭৮           ৬৬,৫৩০.৭৫          
িব ৎ ও ালানী ৩০৫.৭৮             ২৫৫.২২              ৮১.৬১               ৩১৪.৫১           ১৪১.৯২              ১৪২.৩৫              ২,২৪২.৫৩            
অ া ২৪.১২                ২৭.১১                 ২.৩৬                ১৫.০৯                ২০.০৫               ৩৫৫.৫৬              

মাটঃ ১১,০৯০.৪০          ১৭,৩২২.৭২          ৪,৪০৮.৪৫          ১৫,৫০০.২০      ১০,৮৩৪.২৫         ৯,১০০.৬৭           ১৪৫,৩৭৬.৫২        
ি য়াধীন মােলর ম দ সম য় (৩.১৪)                ৪.৫০                  -                  ৫.৮০              ০.৭৪                  (২.৪৩)                ৩৪.৮৪                 
মাট উৎপাদন য় ১১,০৮৭.২৬         ১৭,৩২৭.২২          ৪,৪০৮.৪৫          ১৫,৫০৬.০০      ১০,৮৩৪.৯৯         ৯,০৯৮.২৪           ১৪৫,৪১১.৩৬         

উৎপািদত মােলর ম দ সম য় (১,০৯৮.১১)          (২৮.৯৭)               ১,৮৭৫.৭৭           ৩৫৭.৭৪          (১১১.৬৬)             ২৬৬.৬৯             ১৫,৬২২.২৪           
আমদািন ত িচিনর য় -                   -                  -                -                   -                   -                     
িব য় য় ২২.২৬               ৫২.৩০                ৮.১৪                 ৬৮.৬৫            ১২.৭১                ১৪.৯৫                ৩৬১.৩৩              
িব য় ও শাসিনক বতন ৪২৪.৪৩              ১,৪৭০.২৫            ১,৫৫৭.৪৫           ৭০৬.৫০          ৬৫০.৫৮             ৮৩০.৪৪             ১২,৫৭০.৬২           
অ া  িব য় ও শাসিনক 

য়               ১৮১.৫১               ৬১২.৩৩               ১১৪.৭৮           ৩৩৫.৯৭               ২১৩.৭৫              ১৬৬.৬২             ৪,৬৩৯.৫২
িমক অংশীদাির  তহিবল 
য়                      -                     -                        -                          -   

সবেমাট  য়ঃ ১০,৬১৭.৩৫         ১৯,৪৩৩.১৩         ৭,৯৬৪.৫৯          ১৬,৯৭৪.৮৬      ১১,৬০০.৩৭         ১০,৩৭৬.৯৪         ১৭৮,৬০৫.০৭         
করপ ব লাভ/( িত) (৭,৫২৮.৫১)          ২,০৯০.০৮            (৫,৭৪৩.৮০)         (৯,৫৯৯.০৪)       (৮,০৫৪.৮১)          (৬,৮৬৮.২৮)         (১০২,২২০.০৪)        
বাদ আয়কর (১১.৫৬)              (৬২৭.০২)             (১২.৯৭)              (৪২.৬৫)           -                   (৯০.২০)              (৯৮৮.৪৬)             
কর উ র লাভ/( িত) (৭,৫৪০.০৭)          ১,৪৬৩.০৬           (৫,৭৫৬.৭৭)         (৯,৬৪১.৬৯)      (৮,০৫৪.৮১)          (৬,৯৫৮.৪৮)         (১০৩,২০৮.৫০)       

ব বৎসেরর জর (৫৪,২৫৩.৮৭)       ৩,৭৮৫.৫৬           (৫৪,৮৪৮.৫৮)       (৫৯,৪৫৯.০০)     (৪৯,২৩৭.৪১)        (৪৩,৬১২.৮৮)       (৭৮৪,৪৭৬.৩০)       
সরকাির কাষাগাের লভ াংশ 

দান                        -   
ব বৎসেরর সম য় -                   -                    -                  ৪৪.০৬            (৯১৫.০৯)              

চলিত বৎসেরর লাভ/( িত) (৭,৫৪০.০৭)          ১,৪৬৩.০৬           (৫,৭৫৬.৭৭)         (৯,৬৪১.৬৯)      (৮,০৫৪.৮১)          (৬,৯৫৮.৪৮)         (১০৩,২০৮.৫০)       
ব ন উ র লাভ/( িত)
ি িতপে  ানা র (৬১,৭৯৩.৯৪)        ৫,২৪৮.৬২           (৬০,৬০৫.৩৫)      (৬৯,০৫৬.৬৩)   (৫৭,২৯২.২২)        (৫০,৫৭১.৩৬)       (৮৮৮,৫৯৯.৮৯)       

====================================================================== BSFIC

                                                                                            ৩২                                                                       (সংেযাজনী-ড)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িচিনকল স  হর িনরীি ত লাভ/( িত) িহসাব 
( ২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর িচিনকলসম হর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ িশ  িত ান সম হর লাভ/( িত) ব েনর িহসাব

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন



            (ল  টাকায়)

িববরণ রণউইক শখ মা ফা ি েস  ওেয়ল আরগ চ ারস মাট 

আয়ঃ
ধান প ঃ

িব য়/ দাকান ভাড়া ৬৬৫.২১        ৪০.২৪         ১২২.১৪        ৮২৭.৫৯           

িবিবধ আয়ঃ ১২.৯২          ১২.৮৮        ১০.৩১         ৩৬.১১             

সবেমাটঃ ৬৭৮.১৩        ৫৩.১২        -            ১৩২.৪৫       ৮৬৩.৭০          

য়ঃ
ক চামাল ১২৩.২২        ১২৩.২২           

ািকং ও অ া  ক চামাল -                

কারখানার বতন ও ম রী ২৮২.৭০        ২৮২.৭০           

মরামত ও র ণােব ণ ৩৯.২৬          ০.৬১          ২.৮৯           ৪২.৭৬             

অবচয় ২১.০৮          ০.০১           ৮.০৯           ২৯.১৮             

বীমা ৪.৭২            ০.৬১           ৫.৩৩              

আবগারী /ভ াট ৬০.০০          ৬০.০০            

অ া   ও কর ৯.১১            -            ৪.৫৭           ১৩.৬৮            

ঋেণর দ ১১.৬২          ১.৬০           ১৩.২২             

িব ৎ ও ালানী ৪২.৩৪          ১.৭৬          ৩.০৬          ৪৭.১৬             

অ া -              ৫.৯৯          -             ৫.৯৯              

মাটঃ ৫৯৪.০৫        ৮.৩৬          ০.০১           ২০.৮২         ৬২৩.২৪          

ি য়াধীন মােলর ম দ সম য় ৩১.০৪          ৩১.০৪             

মাট উৎপাদন য় ৬২৫.০৯        ৮.৩৬          ০.০১           ২০.৮২         ৬৫৪.২৮          

উৎপািদত মােলর ম দ সম য় ৬১.১৫          ৬১.১৫             

আমদািন ত িচিনর য়

িব য় য় ৩.১২            ০.০২           ৩.১৪               

িব য় ও শাসিনক বতন ১৭৯.৬৭        ১০.০০         ২৬.৯৮         ২১৬.৬৫          

অ া  িব য় ও শাসিনক য় ২৬৬.৪৬        ২.৪৯           ৩৩.১১         ৩০২.০৬          

িমক অংশীদাির  তহিবল য় -              -                

সবেমাটঃ ১,১৩৫.৪৯   ২০.৮৫      ০.০১        ৮০.৯৩      ১,২৩৭.২৮     
করপ ব লাভ/( িত) (৪৫৭.৩৬)       ৩২.২৭        (০.০১)         ৫১.৫২         (৩৭৩.৫৮)         

বাদ আয়কর (৯.১১)           -            -            -             (৯.১১)              

কর উ র লাভ/( িত) (৪৬৬.৪৭)       ৩২.২৭        (০.০১)         ৫১.৫২         (৩৮২.৬৯)         

ব বৎসেরর জর (১,২০৭.০৫)     ৭৬.৫৮        (৬০.৮২)       ১,২৪৯.৬৪     ৫৮.৩৫            

সরকাির কাষাগাের লভ াংশ দান -                

ব বৎসেরর সম য় (৩.২৫)         (৩.২৫)             

চলিত বৎসেরর লাভ/( িত) (৪৬৬.৪৭)       ৩২.২৭        (০.০১)         ৫১.৫২         (৩৮২.৬৯)         

লভ াংশ ব ন -              -                

ব ন উ র লাভ/( িত) (১,৬৭৩.৫২)    ১০৫.৬০      (৬০.৮৩)       ১,৩০১.১৬    (৩২৭.৫৯)         

ি িতপে  ানা র (১,৬৭৩.৫২)    ১০৫.৬০      (৬০.৮৩)       ১,৩০১.১৬    (৩২৭.৫৯)         

====================================================================== BSFIC

                                                               ৩৩                                              (সংেযাজনী-ড)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ অ া  িশ  িত ান স েহর লাভ/( িত) িহসাব
( ২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখর সকল িত ােনর িনরীি ত িহসােবর িভি েত করা হেয়েছ)

২০২১ সেনর ৩০ শ ন তািরেখ অ া  িত ান সম হর লাভ/( িত) ব েনর িহসাব

বাংলােদশ িচিন ও খা  িশ  করেপােরশন



2019-2020 PARTICULARS 2020-2021

TAKA SOURCE OF FUNDS TAKA

SHAREHOLDERS FUND

Capital
Authorised Capital

1,000,000                     Subscribed and Paid up Capital 1,000,000                     

39,054,356                   Fund Raised for Capital Expenditure 39,054,356                  

140,000,000                Fund Raised for Building 140,000,000                

1,213,802                     Capital Reserve 1,213,802                     

181,268,158                Capital and Equity(Contra) 181,268,158                

629,571,335                Shares Held by Government 629,571,335                

2,504,178                     Private Shares Vested to Government 2,504,178                     

149,552,303                Equity 149,552,303                

781,627,816                781,627,816                

962,895,974                962,895,974                
Government Fund, Loans, Grants and 

Foreign Credit

245,367,570                Quasi Equity Loan 245,367,570                

540,216,818                Loan Fund 540,216,818                

516,716,000                Foreign Credit(Dev) 516,716,000                

198,941,377                Foreign Grants 198,941,378                

622,973,000                Option Fund for 2003 622,973,000                

3,451,969                     Private Fund Vested to Government 3,451,969                     

943,200,000                Fund from Govt. for PF and Gratuity 943,200,000                

2,075,000,000             Govt. Long term loan 2,226,823,948            

-                                  Loan from Bank -                                  

5,145,866,734             5,297,690,683            

628,182,215                Long term liabilities for other finance 628,182,215                

6,736,944,923             6,888,768,872            

APPLICATION OF FUNDS

A. Fixed Assets

300,651,526                At Cost 301,074,372                

157,809,723                Less: Accumulated Depreciation 162,107,609                

142,841,803                138,966,763                

Intangible Assets 43,496                           

136,038,846                Work in Progress-76 Motijheel 190,367,314                
278,880,649                329,377,573                

B. Investments

i) Investment in shares and equity (Contra)
629,571,335                Shares Held by Government 629,571,335                

2,504,178                     Private Shares Vested to Government 2,504,178                     

149,552,303                Equity 149,552,303                

781,627,816                781,627,816                

====================================================================== BSFIC

৩৪
                                                                                                                        সংেযাজনী-ঢ

BANGLADESH SUGAR & FOOD INDUSTRIES CORPORATION
HEAD OFFICE

BALANCE SHEET AS ON 30th  JUNE, 2021



2019-2020 2020-2021

TAKA TAKA

ii) Investment in complete projects

229,324,186                BIDC 229,324,186                

917,496,919                Corporation 917,496,919                

6,768,419                     Foreign Credit (non Dev.) 6,768,419                     

3,451,969                     Private Fund Vested to Govt. 3,451,969                     

245,367,570                Govt. Quasi Equity Loan Held 245,367,570                

621,640,992                Option Fund 2003 621,640,992                

2,024,050,055             2,024,050,055             

260,000                         iii) Investment in ICB shares 260,000                        

9,362,787                     iv) Investment in underway and other projects 9,362,787                     

9,622,787                     9,622,787                     

2,815,300,658             2,815,300,658             

C. Current Assets

36,501,839,696          Current Account with Enterprises 41,190,650,705          

496,550,612                Current Account with Disinvestment Enterprises 496,550,612                

2,746,947                     Bangladesh Cold Storage ( Take over unit ) 2,746,947                     

92,130                           Stationery and Other Stock 98,238.00                     

4,649,991,237             Loans, Advances, Deposits and Pre-payments 3,963,966,247            

522,764,746                Cash and Bank Balance 343,246,757                

42,173,985,368          45,997,259,506          

Less : Current Liabilities

1,847,678,514             Bank Overdraft 3,366,467,980            

12,769,752,461          Bank LTR A/C 14,113,617,272          

3,443,084,682            Bank Demand Loan 3,854,245,736            

16,136,681,837          Bank CC (Hypo) Loan 16,359,316,475          

49,514,163                   For Expenses 46,101,475                  

1,115,093,942             For Other Finance 1,553,645,258             

3,141,463,225             Current Account with Enterprises 2,931,821,740            

9,832,858                     Current Account with Disinvestment Enterprises 9,832,858                     

18,120,071                   Fund Received Against Disinvested Enterprise 18,120,071                   

38,531,221,752          42,253,168,865          

3,642,763,616             3,744,090,641            

6,736,944,923             Total 6,888,768,872            

====================================================================== BSFIC

সংেযাজনী-ঢ
৩৫



2019-2020 PARTICULARS OF EXPENSES 2020-2021
TAKA TAKA

DIRECT EXPENSES

233,480,555              Salary- Officers 234,568,505                                              

38,119,763                Salary-Staff 37,985,296                                                 
271,600,318              272,553,801                                              

INDIRECT  EXPENSES
2,650,750                   Overtime 2,507,789                                                   

663,818                      Traveling and Conveyance 344,180                                                      
390,950                      Entertainment Expenses 575,234                                                       
309,216                      Telephone and Trunk Call 322,434                                                       

1,156,082                   Repair & Maintenance (Vehicle) 2,016,859                                                   

292,971                      Repair & Maintenance (Other) 440,849                                                      

701,994                      Tax on Interest Charges -                                                                

2,098,639                   Training Expenses 108,700                                                      

256,526                       Postage and Telegram 433,334                                                      
102,840                      News Paper & Periodicals 149,452                                                      
817,189                      Printing & Stationery 919,141                                                      
644,799                      Advertisement & Publicity 295,915                                                       

1,523,667                   Rent, Rates and Taxes 764,089                                                      
4,928,637                   Electricity 5,066,366                                                   

304,579                      WASA Bill 471,841                                                      
1,305,946                   Office Rent 1,506,801                                                   

488,452                      Uniform and Liveries 350,000                                                      
1,176,087                   Bank Charges 1,066,810                                                   

-                                Bank Interest Expenses -                                                                
90,000                         Audit Fees 103,200                                                       
73,030                         Legal Expenses 26,142                                                         

-                                Subscription & Donation -                                                                
570,000                      Sports & Games 590,000                                                      

-                                Sundries and Locker Rent Expenses -                                                                
4,772,989                   Depreciation 4,452,492                                                   

113,544                      Insurance Premium 271,671                                                       
2,222,715                   Group Insurance Premium 1,761,006                                                   

-                                Exhibition/Internet Expenses -                                                                
2,535,038                   Repair & Maintenance of Chinishilpa Bhaban 3,462,009                                                   
1,050,456                   Repair & Maintenance (Banani) 1,936,910                                                   

533,593                      Honorioum 593,655                                                       
7,661,739                   Staff Bus Rent 7,547,317                                                   
3,821,375                   Petrol & Diesel-Vehicles 3,398,278                                                   

200,000                      Scholarship of Staff Children 200,000                                                       
214,874                      Medical Expenses 13,898                                                         

43,672,495                41,696,372                                                 
315,272,813              Total 314,250,173                                              

====================================================================== BSFIC

৩৬
সংেযাজনী-ঢ

BANGLADESH SUGAR & FOOD INDUSTRIES CORPORATION
HEAD OFFICE

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30th JUNE, 2021



2019-2020 2020-2021
TAKA TAKA

Less : Income
9,997,195                   Bank Interest -                                                                

947,600                      Sale of Tender Forms 669,000                                                      

261,409,739              H.O Overhead Charges 311,016,343                                              

-                                Enlishment/Application Fee -                                                                

-                                Interest on H.B & Motorcycle Loan 27,000                                                         

23,228,338                Sundry Receipts 1,710,230                                                   
-                                Deduction/Forfeiture of Security Money 585,600                                                       

-                                Unclaimed Liabilities Written Back -                                                                

18,784,441                Office Rent Received -                                                                

-                                Transport Hire Charge -                                                                

905,500                      Sugar dealership renewal  fee 242,000                                                       

315,272,813              Total Income 314,250,173                                              

====================================================================== BSFIC

সংেযাজনী-ঢ
৩৭
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৩৮ 

 
 

িবরা ীয়করণ সং া  িতেবদন 
 
 

িত ালে  ৭২  িশ  িত ান বাংলােদশ গার অ া  ড ই াি জ করেপােরশন 
(িবএসএফআইিস) এর িনয় ণাধীন িছল। পরবত েত ৪  িশ  িত ান ন নভােব াপেনর পর মাট 

িত ােনর সং া দ ড়ায় ৭৬ । এর ম  হেত িবিভ  সমেয় সরকাির িস াে  ৫৯  িশ  িত ান 
িবরা ীয়করণ করা হয়। 
 
 
িবরা ীয়করণ ত িশ  িত ােনর খাতওয়াির িববরণ িন প: 
 

িশ  িত ােনর খাত 
 

সং া ( ) 

লবণ কারখানা   
                                             

০৩ 

ভাজ  তল শাধনাগার 
 

০৫ 

মৎ  িহমািয়ত া  
 

০৫ 

িসগােরট কারখানা 
  

০৮ 

তল কল 
  

১৪ 

িব ট/েবভােরজ/ ড 
 

০৮ 

কা  ােরজ 
 

০৬ 

িচিনকল  
 

০২ 

অ া  িত ান 
 

০৮ 

মাট 
 

৫৯ 

 



৩৯ 
বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন অ গিত 

কৗশলগত 
উে  

কায ম কমস াদন চক একক াইেটিরয়া মান    
অসাধারণ  ১০০% 

িতেবদনাধীন অথবছের 
ত অজন/শতকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. প িতগতভােব 
উ  ফলনশীল 
জােতর আখচাষ 
কের িচিনকেল আখ 
সরবরাহ  

১.১ আখ আবাদ ১.১.১ িনবািচত জিমর পিরমাণ একর ১৩৫০০০ ৪৯৯০৮.৯১ ৩৬.৯৭% 
১.২ উ ত বীজ সরবরাহ ১.২.১ সরবরাহ ত বীেজর পিরমাণ ম.টন ৬০০০০ ১৮০৯৯ ৩০.১৭% 

১.৩ চািষেদর মে  ঋণ িহেসেব সার 
সরবরাহ 

১.৩.১ সরবরােহর  পিরমাণ ম.টন ৩০০০০ ৪০৬৮.০২ ১৩.৫৬% 

১.৪ চািষেদর মে  বালাই ও 
কীটনাশক ঋণ িহেসেব সরবরাহ 

১.৪.১ সরবরােহর  পিরমাণ ম.টন ১০০০ ২২১.৯৪৬ ২২.১৯% 

১.৫ নগদ অেথ ঋণ িবতরণ ১.৫.১ িবতরণ ত ঋেণর পিরমাণ  ল  টাকা ২৬৭ ৫৭.১৮ ২১.৪২% 

১.৬ ষকেদর মে  ভ িকর অথ 
দান  

১.৬.১ অেথর পিরমাণ ল  টাকা ১২৫০ - - 

২.সরবরাহ ত আখ 
হেত বিধত হাের  
িচিন আহরণ 
 

২.১ িমেল আখ সরবরাহ  ২.১.১ সরবরাহ ত আেখর পিরমাণ ল  
ম.টন 

১৬.৪৩ ৮.৭৬ ৫৩.৩২% 

২.২ দ তার সােথ িচিন আহরণ  ২.২.১ িচিন আহরেণর হার % ৭.০০ ৫.৪৯ ৭৮.৪৩% 
২.৩ েসস লস িনয় ণ  ২.৩.১ াস ত েসস লস % ২.৩৬ ২.৩৮ ১০০.৮৫% 
২.৪ িচিন উৎপাদন  ২.৪.১ উৎপািদত িচিনর পিরমাণ  ল  

ম.টন 
১.১৫ ০.৪৮১ ৪১.৮৩% 

৩. ািত ািনক 
স মতা ি  

৩.১ কমকতা ও কমচারীেদর িশ ণ  ৩.১.১ িশি ত কমকতা ও কমচারী সং া ২৭৫ ৩৬২ ১৩১.৬৪% 
৩.২ িচিন আহরণ স েক িমকেদর 

িশ ণ 
৩.২.১ িশি ত িমক সং া ৪৫০ ৪৬৬ ১০৩.৫৫% 

৩.৩ আখচােষর উ ত কলা কৗশল 
স েক চািষেদর িশ ণ 

৩.৩.১ িশি ত চািষ সং া ৩৫০০ ১০৫২ ৩০.০৬% 

৩.৪ িনধািরত সমেয়র মে  নাগিরক 
সবা দান 

৩.৪.১ সবা দান সং া ২০২০-২০২১ 
অথবছেরর এিডিপ’েত 

অ  নই 

- - 

৩.৫ মামলা িন ি  ৩.৫.১ িন ি ত মামলা % ৩ ১ ৩৩.৩৩% 
৪. উৎপািদত প  
িবপণেনর মা েম 
করেপােরশেনর আয় 
ি  

৪.১ ২০১৭-২০১৮ অথবছেরর থেক 
১০০ কা  টাকা লাকসান কমােনা 
 
 
 
 

৪.১.১ উ ত ি  েয়াগ কের আেখর 
উৎপাদন ি  এবং কারখানা ু 
পিরচালনার মা েম িচিন উৎপাদন ি  

কা  টাকা ৭০  
 

১০৩.১২ 
 

 
 

৯৩.৭৫% 
৪.১.২ সা য়ী কায েমর মা েম 
পিরচালনা বায় কমােনা 

কা  টাকা ৪০ 

৪.২ উৎপািদত িচিন িব য়  
 
 
 

 
 

৪.২.১ িবি য় ত িচিনর পিরমাণ   ল  
ম.টন 

১.১৫ ০.৭৯ ৬৮.৭০% 

৪.২.২ িচিনর িব য়ল  অথ কা  টাকা ৬৯০ ৪৭১ ৬৮.২৬% 

৪.৩ উৎপািদত িচটা ড় িব য় 
 
 
 

 
 

৪.৩.১ িব য় ত িচটা েড়র পিরমাণ ল  
ম.টন 

০.৬২৪ ০.৪৫০ ৭২.১২% 

৪.৩.২ িচটা েড়র িব য়ল  অথ কা  টাকা ১১২.৩৮ ১০৮.৫৩২ ৯৬.৫৮% 

৪.৪ উৎপািদত ি িরট িব য় 
 
 

৪.৪.১ িব য় ত ি িরেটর পিরমাণ ল  ফ িলটার ৬০.০০ ৪৩.৮২ ৭৩.০৩% 

৪.৪.২ ি িরেটর িব য়ল  অথ কা  টাকা 
 
 

২৯৬.৬০ 
 
 

১৯১.৫৮২ ৬৪.৫৯% 

৪.৫ িমেল উৎপািদত 
অ া  সাম ী িব য়   

৪.৫.১ অ া  সাম ী হেত িব য়ল  
অথ 

কা  টাকা ৭৮৯.০৭ ২১৬৭.৮৭ ২৭৪.৭৪% 

৫.কারখানার 
আ িনকায়ন এবং 
উপজাতিভি ক প  
উৎপাদন 
ব খীকরণ ক  
হণ ও বা বায়ন; 

৫.১ “িবএমআর অব ক  অ া  কাং 
(িবিড) িল.” শীষক ক  বা বায়ন 

৫.১.১ ক  বা বায়ন কাজ সমা করণ তািরখ ৩০/০৬/২১ - ৩.৮৫% 

৫.২ “ঠা রগ ও িচিনকেল রাতন 
য পািত িত াপন  ও িবট গার 
থেক িচিন উৎপাদেনর েয়াজনীয় 

য পািত সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” 
শীষক ক  বা বায়ন 

৫.২.১ EPC কাদার িনেয়াগ তািরখ ৩০/০৬/২১ - ৫৯.৪৯% 

৫.৩ “ নথেব ল িচিনকেল কা-
জনােরশন প িতেত িব ৎ উৎপাদন 

এবং গার িরফাইনাির াপন 

৫.৩.১ EPC কাদার িনেয়াগ তািরখ ৩০/০৬/২১ - ৮৮.৯৮% 

৫.৪ “ ১৪  িচিনকেল বজ  
পিরেশাধণাগার াপন” শীষক ক  
বা বায়ন  

৫.৪.১ ক  বা বায়ন কাজ সমা করণ তািরখ ৩০/০৬/২১ - ৮৫.০২% 
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৪০ 
 

 

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন  
 

কায েমর নাম কমস াদন চক একক ল মা া বা বায়ন অ গিত পিরবী ণ 
ত অজন  শতকরা হার 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
নিতকতা কিম ’র সভা অ ি ত সভা 

 
সং া ৪ ৪ ১০০% 

নিতকতা কিম ’র সভার িস া  
বা বায়ন  

বা বািয়ত িস া   (%) ১০০ ১০০ ১০০% 

শাসন িত ার িনিম  অংশীজেনর 
(stakeholders) অংশ হেণ সভা 

অ ি ত সভা 
 

সং া ৪ ৪ ১০০% 

অংশীজেনর অংশ হেণ  সভার িস া  
বা বায়ন 

বা বািয়ত িস া   (%) ১০০ ১০০ ১০০% 

কমকতা-কমচারীেদর অংশ হেণ চাকির 
সং া  িবিভ  িশ ণ আেয়াজন 

িশ ণাথ  
 

সং া ১০৪৫ ১৯৯৮ ১৯১.২০% 

কমকতা-কমচারীেদর শাসন  সং া   
িশ ণ আেয়াজন 

িশ ণাথ  
 

সং া ৬০ ৯৮ ১৬৩.৩৩% 

ড় িনয় ণ আইন ২০০৬ 
হালনাগাদকরণ 

হালনাগাদ ত 
 

তািরখ ৩০/০৯/২০ ০৯/০৮/২০২০ ১০০% 

  ওেয়বসাইেট াচার সবাব  
হালনাগাদকরণ 

সবাব  হালনাগাদ ত 
 

তািরখ ৩০/০৯/২০২০ 
২১/১২/২০২০ 
৩১/০৩/২০২১ 
২৫/০৬/২০২১ 

৩০/০৯/২০২০ 
৩১/১২/২০২০ 
২৩/০৩/২০২১ 
২১/০৬/২০২১ 

১০০% 

উ ম চচার তািলকা ণয়ন কের   
ম ণালয়/িবভােগ রণ 

উ ম চচার তািলকা 
িরত 
 

তািরখ ৩০/১০/২০২০ ৩০/১০/২০২০ ১০০% 

িচিনর আহরণ হার ি  কের িত কিজ 
িচিনর উৎপাদন খরচ কিমেয় আনা 

িচিনর আহরণ হার 
 

(%) ৭.০০ ৫.৫৩ ৭৯% 

অভ রীণ িনরী া জারদার কের 
তা ও জবাবিদিহতা িনি তকরণ 

তা ও জবাবিদিহতা 
িনি তকরণ 

(%) ৮ ১০ ১২৫% 
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৪১ 

১৯৮০ সাল হেত ২০১৮ সাল পয  আমদািন ত িচিনর ত : 
 

িমক সাল িচিনর পিরমাণ (েম.টন) 
 

ম  

১ ১৯৮০ ২৭৬৫০.৩১৬ 
 

 

২ ১৯৮৪ ৩২১১০.০০০ 
 

 

৩ ১৯৮৬ ৪৪৬১৫.৩৫০ 
 

 

৪ ১৯৮৭ ৩০৯০০.০০০ 
 

 

৫ ১৯৯৩ ৫২৫০০.০০০ 
 

 

৬ ১৯৯৪ ২৬২৫০.০০০ 
 

 

৭ ১৯৯৬ ১০৩৪৬৬.০০০ 
 

 

৮ ১৯৯৭ ১২৭৩৬৯.৭০০ 
 

 

৯ ১৯৯৮ ১৩৪১২৫.০০০ 
 

 

১০ ১৯৯৯ ২৮০৪০০.০০০ 
 

 

১১ ২০০০ ৯৯৭৫০.০০০ 
 

 

১২ ২০০১ ১২৫৩৫০.০০০ 
 

 

১৩ ২০০২ ২৬২৫০.০০০ 
 

 

১৪ ২০১০ ২৫৮৭৮.৯০০ 
 

 

১৫ ২০১১ ৪৫৮১৮.৩৫০ 
 

কে ইনাের আমদািন ত 

১৬ ২০১২ ৮০৬০০.০০০ 
 

 

১৭ ২০১৭ ২২৫০০.০০০ 
 

 

১৮ ২০১৮ ৮৫৩৯২.১৫০ 
 
 

 

   সবেমাট ১৩৭০৯২৫.৭৬৬ 
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৪২ 

২০০৫-২০০৬ সাল হেত ২০২০-২০২১ সাল পয  আমদািন ত ‘র’ গার এবং িরফাই  গােরর ত : 

সাল িরফাই  গার (েম.টন) ‘র’ গার (েম.টন) মাট (েম.টন) 

২০০৫-২০০৬ ৩,৫৯,৩১৮.০০০ ১,৪৪,৫০০.০০০ ৫,০৩,৮১৮.০০০ 

২০০৬-২০০৭ ১,৬২,৭২৩.০০০ ৬,৯১,৯৬৩.০০০ ৮,৫৪,৬৮৬.০০০ 

২০০৭-২০০৮ ১,০৯,৯৪৬.০০০ ৭,৩৩,০৯১.০০০ ৮,৪৩,০৩৭.০০০ 

২০০৮-২০০৯ ১০,০০৩.০০০ ৯,৪৪,৫৮৫.০০০ ৯,৫৪,৫৮৮.০০০ 

২০০৯-২০১০ ৯১,২৯৪.০০০ ১২,৪৩,১৩৮.০০০ ১৩,৩৮,৪৩২.০০০ 

২০১০-২০১১ ৯৬,৩১৩.০০০ ১২,৮২,১৫৩.০০০ ১৩,৭৮,৪৬৬.০৮০ 

২০১১-২০১২ ২,৬৯,০৩৮.৩৫০ ১৪,৩০,৯৭৪.০০০ ১৭,০০,০১২.৩৫০ 

২০১২-২০১৩ ৬৪,৫০০.০০০ ১৩,৭১,৭১৬.০০০ ১৪,৩৬,২১৬.০০০ 

২০১৩-২০১৪ ২,৪৮৩.০০০ ১৯,৪০,৬১২.০০০ ১৯,৪৩,০৯৫.০০০ 

২০১৪-২০১৫ ৭২৯.০০০ ১৯,৫০,২৫০.০০০ ১৯,৫০,৯৭৯.০০০ 

২০১৫-২০১৬ - ২১,১৬,৩৯৮.০০০ ২১,১৬,৩৯৮.০০০ 

২০১৬-২০১৭ - ২১,০৩,৪১৫.০০০ ২১,০৩,৪১৫.০০০ 

২০১৭-২০১৮ ১,০৭,৮৯২.১৫০ ২৩,৭৭,৫৭৯.০০০ ২৪,৮৫,৪৭১.১৫০ 

২০১৮-২০১৯ - ২০,৮৬,৬৯১.০০০ ২০,৮৬,৬৯১.০০০ 

২০১৯-২০২০ - ২০,৩৬,০৭৩.০০০ ২০,৩৬,০৭৩.০০০ 

২০২০-২০২১ - ১৯,৩০,৬৯২.০০০ ১৯,৩০,৬৯২.০০০ 

সবেমাট ১২,৭৪,২৩৯.৫৮০ ২৪৩৮৩৮৩০.০০০ ২৫৬৫৮০৬৯.৫৮ 

*According to CPA Berthing Report. 
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