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PxcÎ 

লবয় পৃষ্ঠা নাং 

েলরচাক ে পে েলরলচলি  

পচয়ারম্যাদনর বক্তব্য/উেক্রমলিকা  

লবলেল’র াাংগঠলনক কাঠাদমা  

েলরচাক ে পদের প্রলিদবেন  

পেদলর পি আমোলন ব্যয়   

রাষ্ট্রীয় পকাাগাদর অর্ প প্রোন  

বালিলজিক কায পক্রম  

লবেিন কায পক্রম   

জ্বাালন পিদর লিদোভদর অবস্থান  

অভিন্তরীি লিদোভদ জ্বাালন পিদর প্রবালচত্র  

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কায পক্রম  

আলর্ পক কায পক্রম  

লবলেল’র লনরীলিি লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন   

লচদত্র লবলেল’র কম পকান্ড  

ইস্টাি প লরফাইনালর লিঃ এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

ইস্টাি প লরফাইনালর লিঃ এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন  

যভৄনা অদয় পকাম্পালন ললমদেি এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

যভৄনা অদয় পকাম্পালন ললমদেি এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন   

এ লে গ্যা লিঃ এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত   

এ লে গ্যা লিঃ এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন   

েদ্মা অদয় পকাম্পালন লিঃ এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

েদ্মা অদয় পকাম্পালন লিঃ এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন  

ইস্টাি প লুলিকিান্টস্ পেন্ডা প লিঃ এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

ইস্টাি প লুলিকিান্টস্ পেন্ডা প লিঃ এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন  

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি এর াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন  

স্টিান্ডাি প এললয়াটিক অদয় পকাম্পালন লিঃ াংলিপ্ত ইলিবৃত্ত  

স্টিান্ডাি প এললয়াটিক অদয় পকাম্পালন লিঃ এর লস্থলিেত্র  াভ-িলির প্রলিদবেন  

m~ 
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লবলেল’র েলরচাকমন্ডী 

২০১৮-১৯ 
 

 

 

১। জনাব পমািঃ ামছুর রমান   -  পচয়ারম্যান  

 পচয়ারম্যান , লবলেল। 

 
  ২। জনাব  মভাোঃ আবুর ভনসুয,    -  েলরচাক  

অর্তর্যক্ত র্চফ (অোদরলন্স)  

   জ্বাালন  খলনজ ম্পে লবভাগ  

 
৩। জনাব মভাাম্মদ াভসুর আরভ ভ ূঁইয়া            -  েলরচাক  

যুগ্ম-র্চফ 

অর্ প লবভাগ, অর্ প মন্ত্রিায়। 

 

৪। জনাব পমািঃ রয়ার আম   -  েলরচাক  

েলরচাক (র্ফণন), লবলেল। 

 
  ৫। জনাব সয়ে পমেী াান   -  েলরচাক  

            েলরচাক ( অাোঃ  র্যোঃ), লবলেল। 

   
  ৬। জনাব মভাোঃ আরতাপ মাবন মচৌদৄযী  -  েলরচাক  

   েলরচাক (অর্ প), লবলেল। 

 

 

 

   

 
লচব 

জনাব কাজী পমাাম্মে াান 
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লবলেল’র বিপমান েলরচাকমন্ডী 
 

 
 

১। জনাব পমািঃ ামছুর রমান   -  পচয়ারম্যান  

 পচয়ারম্যান , লবলেল। 

 
  ২। জনাব  মভাোঃ আবুর ভনসুয,    -  েলরচাক  

অর্তর্যক্ত র্চফ (অোদরলন্স)  

   জ্বাালন  খলনজ ম্পে লবভাগ  

 
৩। জনাব মভাাম্মদ াভসুর আরভ ভ ূঁইয়া            -  েলরচাক  

যুগ্ম-র্চফ 

অর্ প লবভাগ, অর্ প মন্ত্রিায়। 

 

৪। জনাব পমািঃ রয়ার আম   -  েলরচাক  

েলরচাক (অাোঃ  র্যোঃ), লবলেল। 

 
  ৫। জনাব সয়ে পমেী াান   -  েলরচাক  

            েলরচাক ( লবেিন), লবলেল। 

   
  ৬। জনাব মভাাম্মে লীদু আম   -  েলরচাক  

   েলরচাক (অর্ প), লবলেল। 

 

 

 

   

 
লচব 

জনাব কাজী পমাাম্মে াান 
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উেক্রমলিকা 
 

১৯৭৬ াদর ১৩ নদভম্বর বাাংাদেল রকার কর্তপক জারীকৃি অধ্যাদেল নাং ৮৮ (Ordinance 

No LXXXVIII of 1976) অনুযায়ী বাাংাদেল পেদরালয়াম করদোদরলন (লবলেল) প্রলিলষ্ঠি য়। ১ 

জানুয়ালর ১৯৭৭ িালরখ পর্দক লবলেল’র কায পক্রম শুরু য়। প লদদব প্রলিষ্ঠানটি ৪২ বছর অলিক্রম কদর 

৪৩ বছদর েোে পন কদরদছ। লবলেল’র ২০১৮-১৯ অর্ প বছদরর বাল পক প্রলিদবেন প্রকা করদি পেদর আলম 

আনলিি। এ প্রলিদবেদন ৩০ জুন, ২০১৯ িালরদখ মাপ্ত অর্ প বছদর কদে পাদরলন এবাং এয অঙ্গ 

প্রলিষ্ঠানভদর আলর্ পক ফাফ  লববরিী লন্নদবল করা দয়দছ।  

 

কদে পাদরলদনর ২০১৮-১৯ অর্ প বছদরর কম পকান্ড ভল্যায়ন করদি লগদয় প্রর্দমই প্রিিি করা যায় পয, 

লবগি বছরভদর তুনায় এ বছর জ্বাালন পিদর চালো হ্রা পেদয়দছ। ২০১৭-১৮ অর্ প বছদর 

অেলরদলালিি জ্বাালন পিদর গড় আমোলন ব্যয় বয়লছ মালকপন িার ৫৬৫.৯৪ লমলয়ন বা  ৪,৬০৩.৮১ 

পকাটি োকা। ২০১৭-১৮ অর্ প বছদর েলরদলালিি জ্বাালন পিদর গড় আমোলন ব্যয় দয়লছদন মালকপন িার 

৩,১২২.৮৫২ লমলয়ন বা ২৫,৩৯২.১৯ পকাটি োকা। েিান্তদর ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর অেলরদলালিি জ্বাালন 

পিদর মভাট আমোলন ভল্য লছ  মালকপন িার ৭২১.২৮০ লমলয়ন বা ৬,০৮০.৩৯ পকাটি োকা। ২০১৮-১৯ 

অর্ প বছদর েলরদলালিি জ্বাালন পিদর মভাট আমোলন  ভল্য লছ মালকপন িার ২,৯২৫.১৪৭ লমলয়ন বা  

২৪৬৫৮.৯৯ পকাটি োকা। লবশ্ব বাজাদর জ্বাালন পিদর ভল্য বৃলি এবাং আমোলনর েলরমাি পবলী য়ার 

কারদি জ্বাালন পি আমোলন ব্যয় ২০১৭-১৮ অর্ প বছদরর তুনায় ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর অেলরদলালিি 

জ্বাালন পিদর পিদত্র ব্যয় মালকপন িার ১৫৫.২৮৬ লমলয়ন বা ১,৪৭৬.৫৮ োকা পকাটি পবলী অর্ পাৎ 

৩২.০৭ লিাাংল বৃলি দয়দছ। ২০১৭-১৮ অর্ প বছদরর তুনায় ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর েলরদলালিি জ্বাালন 

পি আমোলনর েলরমাি কম য়ায় গড় আমোলন ব্যয়  মালকপন িার ১৯৭.৭০৫ লমলয়ন বা  ৭৩৩.২০ 

পকাটি োকা কম অর্ পাৎ ২.৮৯ লিাাংল হ্রা দয়দছ।  

 
২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল ৪৩,৭৭৯.৬৬ পকাটি োকা ভদল্যর পেদরালয়াম েণ্য লবলক্র কদরদছ 

এবাং লবলভন্ন শুল্ক, কর , ভিাে  ভিাাংল  ইিিালে খাদি ৯,৫৯০.০৬ পকাটি োকা রকারী পকাাগাদর প্রোন 

কদরদছ। নানা প্রলিকূিা দে র্ফর্র্ যর্ামদয় আমোলনকৃি পেদরালয়াম েদণ্যর ভল্য েলরদলাি  কবয 

মাবে।  

 
২০১৮-১৯ অর্ প বছদর পমাে জ্বাালন েদণ্যর লবক্রদয়র েলরমাি লছ ৬৫,৪৯,৫৯৭ পম.েন । র্কন্তু 

২০১৭-১৮ অর্ প বছদর পমাে জ্বাালন েদণ্যর লবক্রদয়র েলরমাি লছ ৬৯,৪৮,৩৩৬ পম.েন । অর্ পাৎ ২০১৮-১৯ 

অর্ প বছদর লবক্রয় প্রায় ৩,৯৮,৭৩৯ পম.েন অর্বা ৫.৭৪% হ্রা পেদয়দছ।  
 

জানুয়ালর, ১৯৭৭ াদ লবলেল আনুষ্ঠালনক কায পক্রম শু রুর ের জুন, ২০ ১৯ েয পন্ত প্রায় ৯৮৯ পকাটি 

োকা ব্যদয় ৪ ৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বা স্তবায়ন করা দয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর ২,২৩০ পকাটি োকায় ৯টি 

প্রকল্প বাস্তবায়নািীন লছ। 
 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর পেদরালয়াম পক্টদর পয াফল্য অলজপি দয়দছ িা লবলেল  অঙ্গ 

প্রলিষ্ঠানভদর কম পকিপা/কম পচারী  পেদরালয়াম েদণ্যর ব্যবার াদর্ জলড়ি ব্যলক্ত  প্রলিষ্ঠাদনর 

আন্তলরক দযালগিা  লনর কম পকাদন্ডর ফ শ্রুলি। আ ন্তলরক  প্রিিয়ী ভূলমকার জন্য আলম িাদের 

প্রদিিকদক অলভনিন জানাই। 
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েলরদলদ, আলম লবলেল’র েলরচাক ে পদের ক েস্য, প্রলালনক মন্ত্রিায়  াং লিষ্ট ক 

রকারী, স্বায় ত্তলালি  পবরকারী প্রলিষ্ঠানভদক আমাদের ক কম পকাদন্ড িাদের মর্ পন  

দযালগিার জন্য িন্যবাে  কৃিজ্ঞিা জানালি। আলম আলা  কযর্ছ পয, আগামী বছরগুদাদি  অত্র 

কদে পাদরলন অনুরূে াফল্য অজপদন িম দব। 

 
ব পললক্তমান আল্লাহ  আমাদের ায় পান। 

 
 

 

(পমািঃ ামছুর রমান) 

                           পচয়ারম্যান 
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লবলেল’র াাংগঠলনক কাঠাদমা 

 

 

পচয়ারম্যান 

েলরচাক(অোিঃ  েলরিঃ) 

এর েপ্তর 

 

েলরচাক(লবেিন) 

এর েপ্তর 

 

েলরচাক(অর্ প) 

এর েপ্তর 

 

েলরকল্পনা 

 উন্নয়ন 

লবভাগ 

 

বালিজি  

অোদরলন্স 

লবভাগ 

 

লাব 

লবভাগ 

 

অর্ প  

লবভাগ 

 

বন্টন  

লবেিন 

লবভাগ 

 

ালচলবক 

লবভাগ 

 

লনরীিা 

লবভাগ 

 

এমআইএ 

লবভাগ 
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েলরচাকমন্ডীর প্রলিদবেন 
 

েলরচান কায পক্রম  
২০১৮-১৯ অর্ প বছদর ইস্টাি প লরফাইনালর ললমদেি -এ প্রলক্রয়াকরদির জন্য ৬৬৬,৭৬৫ পমলরক েন 

মারবান ক্রুি অদয় এবাং ৬৯৫,১১১.৮০ পমলরক েন এরালবয়ান াইে ক্রুি অদয় (এএল) অর্ পাৎ 

১৩৬১,৮৭৬.৮০ পমলরক েন ক্রুি অদয় আমোলন করা য়। ক্রুি অদয় আমোলন বাবে ব্যয় লছ 

৬০৮০.৩৯ পকাটি োকা বা ৭২১.২৮০ লমলয়ন মালকপন িার। পূব পবিী অর্ প বছরগুদাদি অর্ পাৎ ২০১৭-১৮ 

মদয় ক্রুি অদয় আমোলনর েলরমাি লছ যর্াক্রদম ১১৭৩,৬৪৭.২৪ পমলরক েন এবাং আমোলন ব্যয় লছ 

৪৬০৩.৮১ পকাটি োকা বা ৫৬৫.৯৯৪ লমলয়ন মালকপন িার। 

 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল পেদরাবাাংার আিািীন লবলভন্ন গ্যা পিত্র পর্দক ২২,৮৩৯.৩২৩ 

পমলরক েন  কনদিনদে ইস্টাি প লরফাইনারীদি ক্রুি অদয়দর াদর্ লমশ্রি কদর প্রলক্রয়াজাি কদরদছ। ২০১৭-

১৮ অর্ প বছদর ৪৫,৬৭২.৩৫৪ পমলরক েন  কনদিনদে প্রলক্রয়াজাি করা দয়লছ। 
 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল ১৩৬১,৮৭৬.৮০ পমলরক েন ক্রুি অদয় আমোলনর োলাোলল 

৩৭৯৭,০১৫.৯৫ পমলরক েন লিদজ, ১০১,৮১৩.৬৬ পমলরক েন পমাগ্যা, ৩৮৩,১২৮.৫৩ পমলরক েন পজে -

এ-১ এবাং ৩১৮,৬৩৩.৫২ পমলরক েন ফাদি প অদয়  আমোলন কদরদছ । েলরদলালিি পেদরালয়াম েণ্য 

আমোলনর খাদি এ অর্ প বছদর পমাে ব্যয় দয়দছ ২৪,৬৫৮.৯৯ পকাটি োকা। ২০১৮-২০১৯  ২০১৭-২০১৮ 

অর্ প বছদর লবলেল পকান লুিব পব অদয় আমোলন কদরলন। উ পল্লখ্য, পবরকারী খাদি লুিব পব অদয় 

পেলন্ডাং প্ল্িান্ট স্থােন প্রলক্রয়াকৃি লুিলিদকটিাং অদয় আমোলন  বাজারজািকরি উন্মুক্ত করার ফদ 

২০১৮-২০১৯  ২০১৭-২০১৮ অর্ প বছদর লুিব পব অদয় আমোলন খাদি লবলেল’র পকান অর্ প ব্যয় য়লন। 

এমিাবস্থায়, ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর ামগ্রীকভাদব পেদরালয়াম েণ্য আমোলনর েলরমাি লছ 

৫৯৬২,৪৬৮.৪৬ পমলরক েন এবাং এ আমোলন বাবে পমাে ব্যদয়র েলরমাি লছ ৩০,৭৩৯.৩৮ পকাটি োকা বা 

৩৬৪৬.৪২৭ লমলয়ন মালকপন িার। ২০১৭-১৮ অর্ প বছদর পমাে আমোলন ব্যয় লছ  ২৯,৯৯৬ পকাটি োকা 

বা ৩৬৮৮.৮৪৬লমলয়ন মালকপন িার। 
 

অেরলেদক বাাংাদেদল ন্যাফর্ার চালো কম র্াকায় ইআরএ এ উৎোলেি ন্যাফর্া লবদেদল রপ্তালন 

করা দয় র্াদক। ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল ৩৬,৫১২.৭৭ পমলরক েন ন্যাফর্া রপ্তালন কদর ১৭৯.৭৫ পকাটি 

োকা বা ২১.৫৫৩ লমলয়ন মালকপন িার আয় কদরদছ। পূব পবিী অর্ প বছদর অর্ পাৎ ২০১৭-১৮ এ 

১৮,৫৮৪.৪৮পমলরক েন ন্যাফর্া রপ্তালন কদর ৮.৯২৫ লমলয়ন মালকপন িার বা ৭২.২৩পকাটি োকা আয় করা 

দয়লছ। এছাড়া স্থানীয়ভাদব সুোর  পেদরাদকলমকিা ললমদেি (এলেএ)-পক ২০১৮-১৯  ২০১৭-১৮ 

অর্ প বছদর যর্াক্রদম ৭১,৯৫৭ পমলরক েন  ৬৫,০৪২ পমলরক েন ন্যাফর্া রবরা করা য়। 

 

লবেিন কায পক্রম  
২০১৮-১৯ অর্ প বছদর পেদল পেদরালয়াম েদণ্যর লবক্রয় েলরমাি লছ ৬৫.৪৯ ি পমলরক েন। 

েিান্তপর, ২০১৭-১৮ অর্ প বছদর পেদল পেদরালয়াম েদণ্যর লবক্রয় েলরমাি লছ ৬৯.৪৮ ি পমলরক েন। 

অর্ পাৎ, আদাচি অর্ প বছদর পূব পবিী অর্ প বছর অদেিা ৩.৯৯ ি পমলরক েন লবক্রয় হ্রা পেদয়দছ। পেদল 

পমাে লবক্রয়কৃি েলরমাদির মদধ্য ঢাকা লবভাদগ ৩৫.৮১% ময়মনলাং লবভাদগ ২.৬৩% চট্টগ্রাম লবভাদগ 

২২.৬৪% খুনা লবভাদগ ১২.১৩% রাংপুর লবভাদগ ৬.৭৩% রাজলাী লবভাদগ ১৩.১১% বলরলা লবভাদগ 

৩.৬৯% এবাং লদে লবভাদগ৩.২৬% লবলক্র দয়দছ। আদাচি অর্ প বছদর কৃল খাদি ১৬.৪২% ললল্প খাদি  

৫.৯৩% লবদুিৎ খাদি ১৭.১৫% েলরবন খাদি ৫৬.৬৪% গৃস্থাল খাদি ২.০৬% এবাং অন্যান্য খাদি 

১.৮০% পেদরালয়াম েণ্য ব্যবহৃি দয়দছ।  
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২০১৮-১৯ অর্ প বছদর পেদল পনৌেদর্ প্রায় ৯০ লিাাংল, পরেদর্ প্রায় ৮ লিাাংল এবাং ড়ক েদর্ 

প্রায় ২ লিাাংল জ্বাালন পি েলরবন করা দয়দছ। এদিপত্র পনৌেদর্ জ্বাালন পি েলরবদনর জন্য লিনটি 

পি লবেিন পকাম্পালনর েলরবন বদর ব পদমাে ৯১টি পকাস্টা ট্াাংকার এবাং ৭৩টি পব-ক্রলাং শ্যাদা 

ট্াাংকার, ৪টি শ্যাদা ড্রাফে ট্াাংকার এবাং ১৬টি লমলন অদয় ট্াাংকার ভাড়ায় লনদয়ালজি রদয়দছ। 
 

ভ-স্থােনা চট্টগ্রাম পর্দক পকাস্টা ট্াাংকারদযাদগ পদকন্ডালর অদয় লিদোদি জ্বাালন পি 

েলরবন করা য়। প্রলিটি পকাস্টা ট্াাংকাদরর েলরবন িমিা ১ ,২০০ পর্দক ২ ,০০০ পম.েন অনুরূেভাদব, 

পদকন্ডালর লিদো (পগাগনাই/ফতুল্লা) পর্দক োশ্যপালর লিদো বাঘাবাড়ী  লচমারী লিদোদি শ্যাদা ড্রাফে 

ট্াাংকারদযাদগ জ্বাালন পি েলরবন করা য়। প্রলিটি শ্যাদা ড্রাফে ট্াাংকাদরর িারি িমিা ৩০০ পর্দক 

৬০০ পম.েন এবাং পব-ক্রলাং শ্যাদা ড্রাফে ট্াাংকাদরর িারি িমিা ৭০০ পর্দক ১,০০০ পম.েন। 
 

ভ-স্থােনা, চট্টগ্রাম পর্দক লমোর পগজ পরেদর্ লদে, শ্রীমঙ্গ, রাংপুর  োব পিীপুদর জ্বাালন 

পি েলরবন করা য়। েিান্তদর, পেৌিপুর লিদো পর্দক িিদগজ পরেদর্ নাদোর, োব পিীপুর, রাজলাী 

 লরয়ান লিদোদি জ্বাালন পি েলরবন করা য়। 
 

চট্টগ্রামস্থ ভ-স্থােনা ব্যিীি পেদলর ২১টি স্থাদন লিনটি পি লবেিন পকাম্পালনর লিদো/রবরা 

পকন্দ্র রদয়দছ। এছাড়া উদড়াজাাদজ জ্বাালন পি রবরাদর জন্য লাহ্জাা আন্তজপালিক লবমান বির 

াংগ্ন কুলম পদোা, চট্টগ্রাম লাহ আমানি আন্তজপালিক লবমান বির  লদে মানী আন্তজপালিক লবমান 

বিদর লবলেল’র লনয়ন্ত্রিািীন েদ্মা অদয় পকাম্পালন লিঃ এর ৩টি এলভদয়লন লিদো রদয়দছ। এছাড়া 

কক্সবাজার লবমান বিদর কদে পাদরলদনর অঙ্গ-প্রলিষ্ঠান লদদব স্টিান্ডাি প এললয়াটিক অদয় পকাম্পালন  লিঃ 

লবমাদন জ্বাালন পি রবরা করদছ।  
 

জ্বাালন পি রবরাদর পিদত্র বদচদয় গুরুত্বপূি প এাকা দি পেদলর উত্তরাঞ্চ। ২০১৮-১৯ অর্ প 

বছদর পেদলর উত্তরাঞ্চদ পেদরালয়াম েদণ্যর পমাে লবক্রয় েলরমাি লছ ১২,৯৯,৫৭৪ পমলরক েন । এর মদধ্য 

লিদজ লবক্রদয়র েলরমাি লছ ১০,০৯,৮৮১ পম.েন, যা পমাে লবক্রদয়র ৭৮%। উপল্লখ্য, উত্তরাঞ্চদ বাঘাবাড়ী 

 লচমারীদি ২টি  পনৌ-লিদো; োব পিীপুর, রাংপুর  নাদোদর ৩টি পরদি লিদো এবাং রাজলাী  

লরয়াদন ২টি পরদি রবরা পকন্দ্র রদয়দছ।  উত্তরাঞ্চদ ক লিদোর পমাে লিদজ িারি িমিা 

৭৯,৯৭৬ পম.েন, এর মদধ্য শুধুমাত্র বাঘাবাড়ী লিদোর লিদজ িারি িমিা ৬১,০৮০ পম.েন। রলব মসুদম 

পেদলর উত্তরাঞ্চদ পবাদরািান  গম চাদর লনলমদত্ত পচকাদয পর জন্য লিদজদর চালো স্বাভালবক মদয়র 

তুনায় বহুাাংদল বৃলি োয়। এ মদয় যভৄনা নেীর নাব্যিা অস্বাভালবক হ্রা োয়ার কারদি পনৌেদর্ পেদলর 

উত্তরাঞ্চদ পচকাদয পর জন্য বলি পি েলরমাদি জ্বাালন পি রবরা প্রায়লিঃ লবলিি য়। ফদ কৃলদচ 

মসুদম পরেদর্ জ্বাালন পি েলরবদনর গুরুত্ব বৃলি োয়।  

প্রর্ত ফছয যর্ফ ভসুবভ মদবয উত্তযাঞ্চবর মচকাবময জন্য ফর্ধ িত র্যভান র্ডবজর যফযাবয 

র্নর্ম্মবত্ত র্ফর্র্ সুর্নর্দ িষ্ট “কনটিনবজর্ন্প প্ল্যান” গ্রবণয ভাধ্যবভ জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ, স্থনীয় প্রান, 

অন্যান্য বমাগী ংস্থা  র্ফর্র্’য অংগ প্রর্তষ্ঠানগুবরায ায়তায় মদবয প্রতযন্তঅঞ্চবর মথাভবয় 

যকায র্নধ িার্যত মূবে জ্বারানী মতর যফযা কবয ফাম্পায মফাবযা ধান অন্যান্য কৃর্লজ পরার্দ 

উৎাদবন গুরুত্বপূণ ি ভর্ভকা ারন কবয আবছ। 
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আলর্ পক কায পক্রম  
২০১৮-২০১৯ অর্ প বছদর ৫৯,৫৮,৭৫০.৯৯ পমলরক েন জ্বাালন পি আমোনী করদি মালকপন িার 

৩,৬৪৬.৪২৭ লমলয়ন মেলরমান োকা ৩০,৭৩৯.৩৮ পকাটি ব্যয় কদর। এর মদধ্য ১৩,৫৮,১৫৯.৩৩ পম.েন 

ক্রুি অদয় আমোনী বাবে মালকপন িার ৭২১.২৮০ লমলয়ন মেলরমান োকা ৬,০৮০.৩৯ পকাটি এবাং 

৪৬,০০,৫৯১.৬৬ পম.েন েলরদলালিি পি আমোনী বাবে মালকপন িার ২,৯২৫.১৪৭ লমলয়ন মেলরমাি 

োকা ২৪,৬৫৮.৯৯ পকাটি। একই মদয় লরফাইনারীদি প্রলক্রয়াজািকৃি চালোর অলিলরক্ত ন্যাফর্া রপ্তানী 

কদর প্রায় মা.ি ২১.৫৫৩ লমলয়ন মেলরমাি প্রায় ১৭৯.৭৫ পকাটি োকার সবদেললক ভৄদ্রা আয় কদর। 

 

২০১৮-২০১৯ অর্ প বছদর আইটিএফল-পজদ্দা পর্দক মা.ি ৭৮৫.৪০ লমলয়ন ঋি গ্রি করা য়। 

োলাোলল মা.ি ৮০৫.৬৪ লমলয়ন ঋি েলরদলাি করা য়।  

  

উন্নয়ন কায পক্রম  

 র্ফর্র্ মদব জ্বারার্ন মতর আভদানী , র্যবাধন, ভজুদ  যফযা ব্যফস্থা উন্নয়বনয রবযয 

মদব্যাী মবথাবমাগী অফকাঠাবভা গবে মতারায উবেবে র্ফর্বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প /কভ িকান্ড গ্রণ  ফাস্তফায়ন 

কবয থাবক। মদব ক্রভফধ িভান র্ফদ্যযৎ চার্দা  অন্যান্য মক্টবয  জ্বারার্ন মতবরয চার্দা অবনক বৃর্ি 

মবয়বছ। ২০১৯-২০  ২০২০-২১ অথ ি ফছবয মদব জ্বারার্ন মতবরয চার্দা মথাক্রবভ ৬৫.১৫ রয  ৬৫.৯৫ 

রয মভোঃ টন প্রাক্করন কযা বয়বছ। ২০১৬-১৭  ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবয মদব জ্বারার্ন মতবরয চার্দা র্ছর 

মথাক্রবভ ৫৮.৮৯ রয এফং ৬৯.৫০ রয মভোঃ টন। ২০১৭-১৮ অথ ি ফছবযয মচবয় চরর্ত অথ ি ফছবযয চার্দা 

প্রায় ১৭.৯৯% বৃর্ি মবয়বছ। ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয মভাট ১০ (দ) টি প্রকল্প অনুবভার্দত  চরভান র্ছর মায 

ভবধ্য ১টি প্রকল্প এ ফছয ভাপ্ত য়  ০৯টি প্রকবল্পয কাম িক্র ভ চরভান র্ছর। তাছাো ০৬টি নতুন প্রকল্প 

গ্রবনয র্ফলয় র্ফবফচনা কযা য়।প্রকবল্পয র্ফফযন র্নম্নরূোঃ  

 

ক) ভাপ্ত প্রকল্পমূোঃ  

নং প্রকল্প অথ িায়ন 

১।  র্পর্জর্ফর্রটি স্টার্ড অপ কনস্ট্রাকন অফ অবয়র  াইরাইন ফ্রভ, র্চটাগাং টু ঢাকা। র্ফর্র্ 

 

খ) অনুবভার্দত প্রকল্পমূোঃ 

নং প্রকল্প অথ িায়ন 

১। ইনস্টবরন অফ র্বের বয়ন্ট মুর্যং (এর্এভ) উইথ ডাফর াইরাইন। এর্ডর্ 

২।  মজট এ -১ াইরাইন ফ্রভ র্তরগঞ্জ (র্নয়ায কাঞ্চন ব্রীজ ) টু কুর্ভ িবটারা এর্ববয়ন  র্ডবা 

(মকএর্ড) ইনক্লুর্ডং ার্ম্পং পযার্র্রটিজ 

র্ফর্র্ 

৩। প্রবজক্ট ম্যাবনজবভন্ট এ- কনস্যারবটর্ন্প ার্ব িব পয র্দ ইনস্টবরন অপ ইআযএর ইউর্নট-২ র্ফর্র্ 

৪। র্পড ার্ব িব পয র্দ ইনস্টবরন অপ ইআযএর ইউর্নট-২।   র্ফর্র্ 

৫| চট্টগ্রাভ বত ঢাকা ম িন্ত াইরাইবন জ্বারার্ন মতর র্যফন। র্ফর্র্ 

৬| কনস্ট্রাকন অফ ভংরা অবয়র ইনস্টবরন র্ফর্র্ 

৭| কনস্ট্রাকন অফ মড অর্প র্ফর্ডং অপ দ্মা অবয়র মকাম্পানী র্রর্ভবটড (২২ তরা র্ফর্ষ্ট) র্র্এর 

৮।  কনস্ট্রাকন অফ ২০ মস্টার্যড মমুনা অর্প  র্ফর্ডং (মমুনা বফন ) এযাট কাযান ফাজায ,ঢাকা  

(মবকন্ড মপজ) 

মজর্এর 

৯। কনস্ট্রাকন অফ ১৯ মস্টার্যড মভঘনা বফন উইথ ০৩ মফজবভন্ট মলায  এযাট আগ্রাফাদ কভ িা র্য়ার 

এর্যয়া, চট্টগ্রাভ 

এভর্এর 
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গ) প্রস্তার্ফত প্রকল্পমূোঃ  

নং প্রকল্প অথ িায়ন 

১। ইনস্টবরন অফ ইআযএর ইউর্নট-২। wewcwm 

২।  ইর্ন্ডয়া-ফাংরাবদ মফ্রন্ডী াইরাইন (আইর্ফএপর্এর)। wewcwm 

৩। র্ফর্র্’য র্নজস্ব অর্প বফন, চট্টগ্রাভ। wewcwm 

৪। অবটাবভন অফ অবয়র র্ডবা ইনক্লুর্ডং মপটি এন্ড র্র্কউর্যটি wewcwm 

৫। ইনস্টবরন অফ কাস্টর্ড ট্রান্পপায মলা র্ভটায এযাট ইআযএর ট্াংক পাভ ি ।  wewcwm 

৬। কবম্পার্জট মবট্রার্রয়াভ র্যপাইনাযী , এরর্র্জ ফটর্রং প্ল্যান্ট ,স্ট্রযাটির্জক অবয়র র্যজিাবায এন্ড 

এর্এভ এযাট ায়যা মাট ি। 

wewcwm 

 

উবের্খত প্রকল্প মূবয ভবধ্য ৯ (নয়)টি প্রকল্প অনুবভার্দত এফং ৬ (ছয়)টি প্রকল্প অনুবনাবভার্দত। 

অনুবভার্দত ০৯ (নয়) টি প্রকবল্পয কাজ চরভান যবয়বছ। ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয ০১টি প্রকল্প ভাপ্ত বয়বছ।  

২০১৯-২০ অথ ি ফছবযয ভবধ্য আবযা ০২ টি প্রকবল্পয কাজ ভাপ্ত বফ। উক্ত প্রকল্পগুবরা ফাস্ত ফার্য়ত বর 

মদবয জ্বারার্ন মতর অাবযন, ভজুদ যভতা বৃর্ি জ্বারার্ন খাবত আমুর র্যফতিন ার্ধত বফ। তন্বধ্য 

ERL Unit-2 প্রকবল্পয জন্য FEED Service, কনষ্ট্রাকন অফ ভংরা অবয়র ইনষ্টবরন র্নভ িাণ প্রকল্প 

উবেখবমাগ্য। চরভান উবেখবমাগ্য প্রকল্পগুবরায ংর্যপ্ত র্ফফযণ র্নম্নরূোঃ 

 মদব আভদানীতব্য অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত (র্ডবজর) জ্বারার্ন মতর জাাজ বত যার্য 

াইরাইবনয ভাধ্যবভ দ্রুত, জ, র্নযাদ  ব্যয় াশ্রয়ীবাবফ খারাবয জন্য Ò Installation of 

Single Point Mooring (SPM) With Double Pipeline Ó প্রকবল্পয কাজ চরভান যবয়বছ।  

এ প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত বর জাাজ বত ১.০০ রয মভর্ট্রক টন ক্রুড অবয়র ৯/১০ র্দবনয র্যফবতি ২ র্দবন 

এফং আভদানীতব্য ৭০-৮০ াজায মভর্ট্রক টন র্ডবজর ৩৬ ঘন্টায় খারা কযা ম্ভফ বফ।  জাাজ বাো, 

রাইটাবযজ ব্যয়, মপ্রাডাক্ট র হ্রা াবফ।  

 

 মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভান ফন্দয ব্যফাযকাযী উবোজাাজমূব জ্বাালন মতর আবযা 

দ্রুত  বজ যফযাবয রবযয “মজট-এ-১ াইরাইন ফ্রভ র্তরগঞ্জ (র্নয়ায কাঞ্চনব্রীজ) টু কুর্ভ িবটারা 

এর্ববয়ন র্ডবা (মকএর্ড) ইনক্লুর্ডং ার্ম্পং পযার্র্রটিজ” প্রকবল্পয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। মযত 

াজারার আন্তজার্তিক র্ফভান ফন্দবয অফর্স্থত র্ডবাবত াইরাই্বনয ভাধ্যবভ মতর যফযা র্নযফর্েন্ন  

জ বফ পবর এয়াযব িাবট আগত উবোজাাজমূব মজট-এ-১ যফযা ব্যফস্থা আবযা র্নর্িত মফ।  

 

 আভদানীতব্য জ্বারার্ন মতর (র্ডবজর) াইরাইবনয ভাধ্যবভ মতর মকাম্পানীমূবয প্রধান স্থানা, 

চট্টগ্রাভ বত াইরাইবনয ভাধ্যবভ ঢাকাস্থ র্ডবাবত মতর যফযা ব্যফস্থা জ, দ্রুত র্নযাদ  ব্যয় 

াশ্রয়ীবাবফ র্যফবনয জন্য ‘‘চট্টগ্রাভ বত ঢাকা ম িন্ত াইরাইবন জ্বারার্ন মতর র্যফন” প্রকল্প গ্রণ 

কযা বয়বছ। াইরাইবনয ভাধ্যবভ মতর যফযা ব্যফস্থা জ এফং র্নযফর্েন্ন বফ। প মর ার্যার্বিক 

প্রর্তফন্ধকতা র্যায কবয মদবয ক্রভফধ িভান জ্বারার্ন মতবরয চার্দা বৃর্েয াবথ াবথ যফযা ব্যফস্থা 

সৃদৃঢ়  সুংগত বফ। 

 

 বাযবতয নুভারীগে র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড (NRL)-এ উৎার্দত র্ডবজর বাযবতয র্র্রগুর্ে 

ভাবকিটিং টার্ভ িনার বত ফাংরাবদবয াফ িতীপুয র্ডমা ম িন্ত াইরাইবনয ভাধ্যবভ যফযাবয রবযয 

ÔÔIndia-Bangladesh Friendship pipeline (IBFPL)ÕÕ প্রকল্পটি গ্রণ কযা বয়বছ। 

াইরাইবনয ভাধ্যবভ বাযত বত ফাংরাবদব মতর যফযা ব্যফস্থা জ এফং র্নযফর্েন্ন বফ। পবর 

ার্যার্বিক প্রর্তফন্ধকতা র্যায কবয মদবয ক্র ভফধ িভান জ্বারার্ন মতবরয চার্দা বৃর্িয াবথ াবথ 

যফযা ব্যফস্থা সৃদৃঢ়  সুংত বফ। 
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 ১.০০ রয মভোঃ টন ধাযন যভতায “কনষ্ট্রাকন অফ ভংরা অবয়র ইনষ্টবরন” প্রকল্পটি ভাপ্ত বর 

মদবয দর্যণ, দর্যণ-র্িভ  উত্তযাঞ্চবর জ্বারার্ন যফযা কযা জতয বফ। জ্বারার্ন ভজুদ যভতা  

র্নযাত্তা বৃর্ি াবফ। মদবয দর্যণ, দর্যণ-র্িভ  উত্তযাঞ্চবর জ্বাালন যফযা কযবত র্যফন র 

হ্রা াবফ।  

 

 জ্বারার্ন মতবরয আভদার্ন র্নব িযতা কভাবনায রবযয ফাংরাবদ মবট্রার্রয়াভ কব িাবযন আয ৩০ 

রয মভর্ট্রক টন উৎাদন যভতাম্পন্ন ইআযএর ইউর্নট-২ স্থান কযায র্যকল্পনা গ্রণ কবযবছ, মা 

ফতিভাবন ফাস্তফায়নাধীন। ইআযএর ইউর্নট -২ প্রকল্প ফাস্তফার্য়ত বর র্যপাইনাযীয ফার্ল িক প্রর্ক্রয়াকযণ 

যভতা ৪৫ রয মভর্ট্রক টবন উন্নীত বফ এফং আভদানী র্নব িযতা কর্ভবয় বফবদর্ক মুদ্রায াশ্রয় কযা ম্ভফ 

বফ। 

    

 উবের্খত অনুবভার্দত ০৯টি প্রকল্প ফাস্তফায়বনয জন্য প্রাক্কর্রত ব্যয় ৯৬২৯৮৯.০০ (নয় রয ফালর্ট্ট 

াজায নয়ত ঊননব্বই) রয টাকা মায ভবধ্য বফবদর্ক মূদ্রায র্যভাণ ৪৭৩০২৪.০০ (চায রয র্তয়াত্তয 

াজায চর্ব্ব) রয টাকা।  

 

 ফতিভান যকায মদবয ‘‘জ্বারার্ন র্নযাত্তা”মক অক্ষুন্ন যাখায  রবযয মম কর প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

উবযাগ গ্রণ কবযবছ এফং অনুবভাদবনয ভাধ্যমভ মম সুদূযপ্রাযী র্িান্ত গ্রণ কবযবছ তা ফাস্তফায়বনয ভাধ্যবভ 

দীঘ িবভয়াবদ মদবয জ্বারার্ন র্নযাত্তাবক আবযা র্নর্িত  সুদূঢ় কযা ম্ভফ বফ। 

 

 

 

(পমািঃ ামছুর রমান) 

                           পচয়ারম্যান 
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রকারী পকাাগাদর অর্ প প্রোন 
(পকাটি োকায়) 

লববরি ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ (ামলয়ক) 

আমোলন শুল্ক ১৭২৩.৮১ ১৮৫৬.০৫ ১৮০৮.৫৯ 

ভিাে ৫৪৫৮.১৫ ৫৬৭০.৮১ ৬৫৬৪.৫৫ 

আয়কর ৮৬৬.৬২ ৮২০.১৫ ৯১৬.৯২ 

ভিাাংল ১২০০.০০ ৭৫০.০০ ৩০০.০০ 

ব পদমাে ৯২৪৮.৫৮ ৯০৯৭.০১ ৯৫৯০.০৬ 

 

বালিলজিক কায পক্রম 
 
েদণ্যর েলরমান 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 
েলরমাি 
পম.েন 

লমলয়ন মালকপন 

িার 
পকাটি োকা েলরমাি 

পম.েন 

লমলয়ন 

মালকপন িার 
পকাটি োকা 

১। ক্রুি অদয় ১১৭৩,৬৪৭.২৪ ৫৬৫.৯৯৪ ৪৬০৩.৮১ ১৩৬১,৮৭৬.৮০ ৭২১.২৮০ ৬০৮০.৩৯ 

২। লরফাইন্ড অদয় ৫৫৪২৬২৮.৪৭ ৩১২২.৮৫২ ২৫,৩৯২.১৯ ৪৬০০,৫৯১.৬৬ ২৯২৫.১৪৭ ২৪,৬৫৮.৯৯ 

ব পদমাে ৬৭১৬২৭৫.৭১ ৩৬৮৮.৮৪৬ ২৯৯৯৬.০০ ৫৯৬২৪৬৮.৪৬ ৩৬৪৬.৪২৭ ৩০৭৩৯.৩৮ 

 
উদ্বৃত্ত পেদরালয়াম েণ্য ন্যাফর্া রপ্তালন আদয়র লববরি 

েদণ্যর নাম বছর েলরমাি পম.েন লমলয়ন মালকপন িার পকাটি োকা 
 

ন্যাফর্া 
২০১৭-১৮ ১৮,৫৮৪.৪৮ ৮.৯২৫ ৭২.২৩ 

২০১৮-১৯ ৩৬,৫১২.৭৭ ২১.৫৫৩ ১৭৯.৭৫ 

 
আমোলনর েলরমাি  আমোলন ব্যয় 

 

বছর 

অেলরদলালিি েলরদলালিি 

েলরমাি পমলরক েন ভল্য লমলয়ন মালকপন 

িার 

ভল্য পকাটি োকায় েলরমাি পমলরক েন ভল্য লমলয়ন মালকপন 

িার 

ভল্য পকাটি োকায় 

২০১৭-১৮ ১১৭৩,৬৪৭.২৪ ৫৬৫.৯৯৪ ৪৬০৩.৮১ ৫৫৪২৬২৮.৪৭ ৩১২২.৮৫২ ২৫,৩৯২.১৯ 

২০১৮-১৯ ১৩৬১,৮৭৬.৮০ ৭২১.২৮০ ৬০৮০.৩৯ ৪৬০০,৫৯১.৬৬ ২৯২৫.১৪৭ ২৪,৬৫৮.৯৯ 

 

 

 

 

ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী কাম িক্রভ 

র্যভাণোঃ মভর্ট্রক টন 

 

(ক) উৎোেন উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

ক্রুি অদয়দর প্রারলিক মজুে ৯০৩১১.০৩২ ৯৫২২৭.২৭৭ 

ক্রুি অদয়দর আমোলন গ্রি ১২০২৯১৩.৮৯১ 
১৪৪৭৯৬২.৮৯৭ 

কনদিনদে গ্রি ৪৫৬৭২.৩৫৪ ২২৮৩৯.৩২৩ 

পমাে মজুে ১৩৩৮৮৯৭.২৭৭ ১৫৬৬০২৯.৪৯৭ 

বােিঃ পমাে েলরদলািি ১২৪১৭৩০.০০ ১৪১০৪০০.০০ 

ফাদোঃ স্লাজ র্ডবাজার ১৯৪০.০০ ২৬৭০.৮৯১ 

কনদিনদে রপ্তালন ০ ০ 

ক্রুি অদয়দর মােনী মজুে ৯৫২২৭.২৭৭ ১৫২৯৫৮.৬০৬ 

(খ) ক্রুি অদয় েলরদলািন উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

ক্রুি অদয়দর েলরদলািন ১২৪১৭৩০.০০ ১৪১০৪০০.০০ 

েলরদলালিি েণ্য উৎোেন ১২১৪৭৫৩.৮৮০ ১৩৮০৮৬৯.৭৩৬ 

আিা-েলরদলািনকৃি েলরমাি ৫৯৩৪.২৬৪ ৫৫৫৭.১৭৪ 

গ্যা+ঘােলি েলরমাি ২১০৪১.৮৫৬ ২৩৯৭৩.০৯০ 
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এযাপরটিক র্ফটুর্ভন প্ল্যান্ট কাম িক্রভ 

 

     র্যভাণোঃ মভর্ট্রক টন 

(ক) উৎোেন উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

আরল’র প্রারলিক মজুে ১১৬২৪.৭১২ ৯২৬৮.৯১৯ 

লরফাইনালর পর্দক আরল গ্রি ১২২৬৬৪.২০৭ ১৪৩৮৬০.৭৯১ 

পমাে আরল মজুে ১৩৪২৮৮.৯১৯ ১৫৩১২৯.৭১ 

বােিঃ লবটুলমন উৎোেন ৫৮১৬২.৪২৯ ৬৯৮৭৭.০২৫ 

বাই পপ্রািাক্ট উৎোেন - - 

গ্যা+ঘােলি েলরমাি ২৬২০.৫৪৫ ৩০০০.২৮১ 

পমাে আরল েলরদলািন ১২৫০২০.০০০ ১৪৪৮৯০.০০০ 

আরল’র মােনী মজুে ৯২৬৮.৯১৯ ৮২৩৯.৭১০ 

(খ) লবটুলমন রবরা উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

েদ্মা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ১০২৬৪.০৫ ১৭১৫৭.৬৭৫ 

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি ১৯৬৭৭.৩৫০ ২১৫৭০.০৩৫ 

যভৄনা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ১১০৭৪.৮৬০ ১৩৪৯৫.৩৮৫ 

স্টিান্ডাি প এললয়াটিক অদয় পকািঃ লিঃ ১৯৩৬৭.৪২৫ ১৫৮০৯.৩৩০ 

অন্যান্য লবক্রয় ১০.০৫০ ০ 

ব পদমাে রবরা েলরমাি ৬০৩৯৩.৭৩৫ ৬৮০৩২.৪২৫ 

 

 

 

 

 

 

এ লে গ্যা ললমদেি এর চট্টগ্রামস্থ প্ল্যাপন্টর কায পক্রম 

 

                    েলরমািিঃ পমলরক েন  
(ক) উৎোেন উোত্তিঃ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-১৯ 

এলেলজ প্রারলিক মজুে ১৭১.৯৩৩ ১৫৯.০২৯ 

লরফাইনালর পর্দক গ্রি ১০,৩৮২.৭৪৯ ১৩,০৫১.৪১৭ 

পমাে মজুে ১০,৫৫৪.৬৮২ ১৩২১০.৪৪৬ 

ললন্ডার ভলিপকরি  বাদল্ক রবরা ১০,৬৬২.৪২৫ ১৩৩৯৫.৮৫০ 

পবািজািকরদির ের পজর (১০৭.৭৪৩) (১৮৫.৪০৪) 

েলরচান উদ্ধৃত্ত/(ঘােলি) ২৬৬.৭৭২ ২৩২.৫৯৬ 

মােনী মজুে ১৫৯.০২৯ ৪৭.১৯২ 

(খ) এলেলজ রবরা উোত্তিঃ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-১৯ 

েদ্মা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ২৫১২.০৫০ ৩৩৩৪.০৭৫ 

যভৄনা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ২৬০৮.২০০ ৩৩০১.৩৮৮ 

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি ২৮৩২.২৫০ ৩৪১৫.৪২৫ 

এএলএ ২৬৩৭,৩৬৩ ৩১৩৮.৮৭৫ 

প্ল্িান্ট কর্তপক রালর লবক্রয় ৭২.৫৬২ ২০৬.০৮৭ 

ব পদমাে রবরা েলরমাি ১০,৬৬২.৪২৫ ১৩,৩৯৫.৮৫০ 
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এ লে গ্যা ললমদেি এর সকালটিা প্ল্যাপন্টর কায পক্রম 

 

                        েলরমািিঃ পমলরক েন  
(ক) উৎোেন উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

এলেলজ প্রারলিক মজুে ২৪০.১৪০ ১৭৯.১৪৯ 

আরলেলজলএ পর্দক গ্রি ৫৫৫৩.১৮৩ ৬৬৮৫.৩৬১ 

পমাে মজুে ৫৭৯৩.৩২৩ ৬৮৬৪.৫১০ 

ললন্ডার ভলিপকরি  বাদল্ক রবরা ৫৭৩৫.৩৩৭ ৬৮৩২.৭০২ 

পবািজািকরদির ের পজর ৫৭.৯৮৬ ৩১.৮০৮ 

েলরচান উদ্ধৃত্ত/(ঘােলি) ১২১.১৬৩ ১৪৩.৬০৯ 

মােনী মজুে ১৭৯.১৪৯ ১৭৫.৪১৭ 

(খ) এলেলজ রবরা উোত্তিঃ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

েদ্মা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ১৫১৯.৩৭৫ ১৬০৪.৪৭৫ 

যভৄনা অদয় পকাম্পালন ললমদেি ১২৯৩.৯১২ ১৩২৪.৪৮৮ 

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি ১৫৬৬.৮৮৮ ১৫৮৩.৬৬২ 

এএলএ ১৩২৬.৭৬২ ১২৬০.৩২৫ 

অলকপি এনালজপ লিঃ - ৯৪৮.২২৭ 

প্ল্িান্ট কর্তপক রালর লবক্রয় ২৮.৪০০ ১১১.৫২৫ 

ব পদমাে রবরা েলরমাি ৫৭৩৫.৩৩৭ ৬৮৩২.৭০২ 

 

বালিলজিক কায পক্রম 

 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর ইস্টাি প লরফাইনালর ললমদেি-এ প্রলক্রয়াকরদির জন্য ৬৬৬,৭৬৫.০০ পমলরক 

েন মারবান ক্রুি অদয় এবাং ৬৯৫,১১১.৮০ পমলরক েন এরালবয়ান াইে ক্রুি অদয় (এএল) অর্ পাৎ 

১৩৬১,৮৭৬ পমলরক েন ক্রুি অদয় আমোলন করা য়। ক্রুি অদয় আমোলন বাবে ব্যয় লছ ৬০৮০.৩৯ 

পকাটি োকা বা ৭২১.২৮০ লমলয়ন মালকপন িার। পূব পবিী অর্ প বছদর অর্ পাৎ ২০১৭-১৮ মদয় ক্রুি অদয় 

আমোলনর েলরমাি লছ ১১৭৩,৬৪৭.২৪ পমলরক েন এবাং আমোলন ব্যয় লছ ৪৬০৩.৮১ পকাটি োকা বা 

৫৬৫.৯৯৪ লমলয়ন মালকপন িার। 

 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল পেদরাবাাংার আিািীন লবলভন্ন গ্যা পিত্র পর্দক ২২,৮৩৯.৩২৩ 

পমলরক েন গ্যা কনদিনদে ইস্টাি প লরফাইনারীদি ক্রুি অদয়দর াদর্ লমশ্রি কদর প্রলক্রয়াজাি কদরদছ। 

২০১৭-২০১৮ অর্ প বছদর ৪৫,৬৭২.৩৫৪ পমলরক েন গ্যা কনদিনদে প্রলক্রয়াজাি করা দয়লছ।   

 

২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল ১৩৬১,৮৭৬.৮০ পমলরক েন ক্রুি অদয় আমোলনর োলাোলল 

৩৭৯৭,০১৫.৯৫ পমলরক েন লিদজ, ১০১,৮১৩.৬৬ পমলরক েন পমাগ্যা, ৩৮৩,১২৮.৫৩ পমলরক েন পজে-

এ-১ এবাং ৩১৮,৬৩৩.৫২ পমলরক েন ফাদি প অদয় আমোলন কদরদছ। েলরদলালিি পেদরালয়াম েণ্য 

আমোলনর খাদি এ অর্ প বছদর পমাে ব্যয় দয়দছ ২৪,৬৫৮.৯৯ পকাটি োকা। ২০১৮-২০১৯  ২০১৭-২০১৮ 

অর্ প বছদর লবলেল পকান লুিব পব অদয় আমোলন কদরলন। উদল্লখ্য, পবরকারী খাদি লুিব পব অদয় 

পেলন্ডাং প্ল্িান্ট স্থােন প্রলক্রয়াকৃি লুিলিদকটিাং অদয় আমোলন  বাজারজািকরি উন্মুক্ত করার ফদ 

২০১৮-২০১৯  ২০১৭-২০১৮ অর্ প বছদর লুিব পব অদয় আমোলন খাদি লবলেল’র পকান অর্ প ব্যয় য়লন। 

এমিাবস্থায়, ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর ামলগ্রকভাদব পেদরালয়াম েণ্য আমোলনর েলরমাি লছ 

৫৯৬২,৪৬৮.৪৬ পমলরক েন এবাং এ আমোলন বাবে পমাে ব্যদয়র েলরমাি লছ ৩০,৭৩৯.৩৮ পকাটি োকা বা 
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৩৬৪৬.৪২৭ লমলয়ন মালকপন িার। ২০১৭-১৮ অর্ প বছদর পমাে আমোলন ব্যয় লছ ২৯,৯৯৬ পকাটি োকা বা 

৩৬৮৮.৮৪৬ লমলয়ন মালকপন িার। 

 

অেরলেদক বাাংাদেদল ন্যাফর্ার চালো কম র্াকায় ইআরএ এ উৎোলেি ন্যাফর্া রপ্তালন করা 

দয় র্াদক। ২০১৮-১৯ অর্ প বছদর লবলেল ৩৬,৫১২.৭৭ পমলরক েন ন্যাফর্া রপ্তালন কদর ১৭৯.৭৫ পকাটি োকা 

বা ২১.৫৫৩ লমলয়ন মালকপন িার আয় কদরদছ। পূব পবিী অর্ প বছদর অর্ পাৎ ২০১৭-১৮ এ ১৮,৫৮৪.৪৮ 

পমলরক েন ন্যাফর্া রপ্তালন কদর ৮.৯২৫ লমলয়ন মালকপন িার বা ৭২.২৩পকাটি োকা আয় করা 

দয়লছ।এছাড়া স্থানীয়ভাদব সুোর পেদরাদকলমকিা ললমদেি (এলেএ)-পক ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ অর্ প 

বছদর যর্াক্রদম ৭১,৯৫৭ পমলরক েন  ৬৫,০৪২ পমলরক েন ন্যাফর্া রবরা করা য়।  

২০১৭-২০১৮ এবাং  ২০১৮-২০১৯ অর্ প বছদর ক্রুি অদয়, েলরদলালিি জ্বাানী পি  লুিব পব 

অদয় আমোলনর েলরমাি   আমোলন ব্যয় এর লববরি লনদেি পেল করা দািঃ  

 

 

েদণ্যর েলরমান 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

েলরমাি 

পম.েন 

লমলয়ন মালকপন 

িার 

পকাটি োকা েলরমাি 

পম.েন 

লমলয়ন মালকপন 

িার 

পকাটি োকা 

১। ক্রুি অদয় ১১৭৩,৬৪৭.২৪ ৫৬৫.৯৯৪ ৪৬০৩.৮১ ১৩৬১,৮৭৬.৮০ ৭২১.২৮০ ৬০৮০.৩৯ 

২। লরফাইন্ড অদয় ৫৫৪২৬২৮.৪৭ ৩১২২.৮৫২ ২৫,৩৯২.১৯ ৪৬০০,৫৯১.৬৬ ২৯২৫.১৪৭ ২৪,৬৫৮.৯৯ 

৩। লুিব পবজ  অদয় ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ব পদমাে ৬৭১৬২৭৫.৭১ ৩৬৮৮.৮৪৬ ২৯৯৯৬.০০ ৫৯৬২৪৬৮.৪৬ ৩৬৪৬.৪২৭ ৩০৭৩৯.৩৮ 

 

 

আমোলনর েলরমাি  আমোলন ব্যয় 

 

বছর 

অেলরদলালিি েলরদলালিি লুিব পব অদয় 

েলরমাি পমলরক 

েন 

ভল্য 

লমলয়ন 

মালকপন 

িার 

ভল্য পকাটি 

োকায় 

েলরমাি  

পমলরক েন 

ভল্য 

লমলয়ন  

মালকপন 

িার 

ভল্য পকাটি 

োকায় 

েলরমাি 

পমলরক 

েন 

ভল্য 

লমলয়ন 

মালকপন 

িার 

ভল্য 

পকাটি 

োকায় 

২০১৭-১৮ ১১৭৩,৬৪৭.২৪ ৫৬৫.৯৯৪ ৪৬০৩.৮১ ৫৫৪২৬২৮.৪৭ ৩১২২.৮৫২ ২৫,৩৯২.১৯ ০ ০ ০ 

২০১৮-১৯ ১৩৬১,৮৭৬.৮০ ৭২১.২৮০ ৬০৮০.৩৯ ৪৬০০,৫৯১.৬৬ ২৯২৫.১৪৭ ২৪,৬৫৮.৯৯ ০ ০ ০ 

 

২০১৭-২০১৮ এবাং ২০১৮-২০১৯ অর্ প বছদর উদৃ্বত্ত পেদরালয়াম েণ্য ন্যাফর্া রপ্তালন আদয়র লববরি 

লনদে পেল করা দািঃ 

উদ্বৃত্ত পেদরালয়াম েণ্য ন্যাফর্া রপ্তালন আদয়র লববরি 

 

েদণ্যর নাম বছর েলরমাি পম.েন লমলয়ন মালকপন িার পকাটি োকা 

 

ন্যাফর্া 

২০১৭-১৮ ১৮,৫৮৪.৪৮ ৮.৯২৫ ৭২.২৩ 

২০১৮-১৯ ৩৬,৫১২.৭৭ ২১.৫৫৩ ১৭৯.৭৫ 

 

২০১৭-২০১৮  ২০১৮-২০১৯অর্ প বছদর ইস্টাি প লরফাইনারীদি গ্যা লফল্ড কনদিনদে আমোলনকৃি 

ক্রুি অদয় েলরদলািন কদর লবলভন্ন প্রকাদরর যর্াক্রদম ১২১৪৭৫৩.৮৮০ পমলরক েন  

১৩৮০৮৬৯.৭৩৬পমলরক েন পেদরালয়াম েণ্য উৎোেন কদর। আদাচি অর্ প বছরগুদাদি এফটিি্ক 

লবটুলমন প্ল্িাদন্ট যর্াক্রদম ৫৮,১৬২.৪২৯পমলরক েন  ৬৯,৮৭৭.০২৫পমলরক েন লবটুলমন উৎোলেি য়। 

চট্টগ্রামস্থ এলেলজ প্ল্িান্ট ইআরএ পর্দক ২০১৭-২০১৮ অর্ প বছদর ১০,৩৮২.৭৪৯ পমলরক েন  ২০১৮-

২০১৯ অর্ প বছদর ১৩,০৫১.৪১৭পমলরক েন এলেলজ গ্রি কদর। একই াদর্ আরলেলজলএ পর্দক 

সকালটিাস্থ এলেলজ প্ল্িান্ট  ৫৫৫৩.১৮৩পমলরক েন  ৬৬৮৫.৩৬১পমলরক েন এলেলজ গ্রি কদর। 

ইআরএ এবাং আরলেলজলএ পর্দক প্রাপ্ত এলেলজ এলে গ্যা ললমদেি কর্তপক পবািজাি কদর (প্রলি 

ললন্ডাদর ১২.৫ পকলজ) লিনটি পি লবেিন পকাম্পানী এবাং এএলএ এর মাধ্যদম বাজারজাি করা 

দয়দছ। 
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লবেিন কায পক্রম 

 

র্ফগত ৫ (াঁচ) অথ ি ফছবয মবট্রার্রয়াভ ণ্য র্ফক্রয় র্যংখ্যান 

 

ন্য ২০১৪-১৫ % ২০১৫-১৬ % ২০১৬-১৭ % ২০১৭-১৮ % ২০১৮-১৯ % 

মজট এ-১ ৩৩৮৮২৯ ৬.৩৭ ৩৪৭৩২৩ ৬.৬১ ৩৭৬৭০০ ৬.৪০ ৪০৮২৭২ ৫.৮৮ ৪৩০৩৪১ ৬.৫৭ 

অকবটন ১২৬১১৪ ২.৩৭ ১৪৭৫৫৭ ২.৮১ ১৮৬৯১১ ৩.১৭ ২৩০২৮০ ৩.৩১ ২৬৬৯৮৮ ৪.০৮ 

মবট্রার ১৬৬৮২৩ ৩.১৩ ১৩৭৩৬০ ২.৬১ ২৩২৩৫৯ ৩.৯৫ ২৮৪৬৬৮ ৪.১০ ৩১৮৫৯৩ ৪.৮৬ 

মকবযার্ন ২৬৩০২৯ ৪.৯৪ ২১৩৬৮৫ ৪.০৭ ১৭০৯৯৩ ২.৯০ ১৩৮৪০৩ ১.৯৯ ১২১৪৯৭ ১.৮৬ 

র্ডবজর ৩৩৯৬০৬১ ৬৩.৮২ ৩৬০৬৪০৪ ৬৮.৬১ ৪০০০০৪৪ ৬৭.৯৩ ৪৮৩৫৭১২ ৬৯.৬০ ৪৫৯৩৪৮৬ ৭০.১৩ 

পাবন ি অবয়র ৯০৬৭৭১ ১৭.০৪ ৭১১৮৮৯ ১৩.৫৪ ৮০৬৪৪০ ১৩.৬৯ ৯২৫১৫০ ১৩.৩১ ৬৮৩৮৮০ ১০.৪৪ 

এরর্ড ২৬৬৬ ০.০৫ ২৭৫৮ ০.০৫ ৬৬০ ০.০১ ৯৬ ০.০০ ৯৬ ০.০০ 

মজর্ফ ১৮৭২৯ ০.৩৫ ১৬৮৫৯ ০.৩২ ১৭১৩৩ ০.২৯ ১৭৯১০ ০.২৬ ১২৯৮৪ ০.২০ 

লুফ অবয়র ১৭৮৬৯ ০.৩৪ ১৭৪৪৫ ০.৩৩ ১৮৭৫২ ০.৩২ ১৯৮১২ ০.২৯ ২৩৪০২ ০.৩৬ 

এর্ফর্এ ২৩৪ ০.০০ ২০৭ ০.০০ ৮৬৫ ০.০১ ১৯৯৩ ০.০৩ ১৪৩৮ ০.০২ 

এভটিটি ৭০৩৮ ০.১৩ ২০৩৭ ০.০৪ ৬৪৭৫ ০.১১ ১০৩৩৮ ০.১৫ ১০২৭১ ০.১৬ 

এরর্র্জ ১৭৪২৪ ০.৩৩ ১৬০৫০ ০.৩১ ১৬৩৭০ ০.২৮ ১৬৩০৩ ০.২৩ ২০১৭৩ ০.৩১ 

র্ফটুর্ভন ৫৭৮৩৬ ১.১২ ৩৬৪৪৬ ০.৬৯ ৫৫০২৮ ০.৯৩ ৫৯৩৯৯ ০.৮৫ ৬৬৪৪৮ ১.০১ 

ফ িবভাট ৫৩২১৪২৩ ১০০ ৫২৫৬০২০ ১০০ ৫৮৮৮৭৩০ ১০০ ৬৯৪৮৩৩৬ ১০০ ৬৫৪৯৫৯৭ ১০০ 

বৃর্ি/হ্রা (+/-) -১৬৩৫৪৩ - -৬৫৪০৩ - +৬৩২৭১০ - +১০৫৯৬০৬ - -৩৯৮৭৩৯ - 

% -২.৯৮ - -১.২৩ - +১২.০৪ - +১৭.৯৯ - -৫.৭৪ - 

 

 

 

 

র্ফগত ৫ (াঁচ) অথ ি ফছবয মক্টয-র্বর্ত্তক জ্বারার্ন মতবরয ব্যফায 

 

মক্টয ২০১৪-১৫ % ২০১৫-১৬ % ২০১৬-১৭ % ২০১৭-১৮ % ২০১৮-১৯ % 

(ক) কৃর্ল খাত ৯২৯২০২ ১৭.৪৬ ৯৪৬৯০৩ ১৮.০২ ৯০৫৬২৩ ১৫.৩৮ ১০৯০৯০৩ ১৫.৭০ ১০৭৫৩২৬ ১৬.৪২ 

(খ) র্ল্প খাত ২৩০৫২০ ৪.৩৩ ২৫৩০৩৬ ৪.৮১ ৩৭০৮৪৮ ৬.৩০ ৩৩৭৯০৩ ৪.৮৬ ৩৮৮৩২৪ ৫.৯৩ 

(গ)  র্ফদ্যযৎ খাত ১৩৬৪৭৪৩ ২৫.৬৫ ১২০০৭৭২ ২২.৮৪ ১৩৭২২৬০ ২৩.৩০ ১৮৭১৭৫৬ ২৬.৯৪ ১১২৩৩৯৬ ১৭.১৫ 

(ঘ) মমাগাবমাগ খাত ২৪৭২৪৮৬ ৪৬.৪৬ ২৬১৬৩৪৭ ৪৯.৭৮ ৩০৩৮৫১১ ৫১.৬০ ৩৪৩২২৩৯ ৮৯.৪০ ৩৭১০২১১ ৫৬.৬৪ 

(ঙ) গৃস্থারী ৩১১৮৩৫ ৫.৮৬ ২২৩৭৪৭ ৪.২৬ ১৮২৫৪৯ ৩.১০ ১৫৬৭৫৬ ২.২৬ ১৩৪৬০৯ ২.০৬ 

(চ) অন্যান্য ১২৬৩০ ০.২৪ ১৫২১৫ ০.২৯ ১৮৯৩৯ ০.৩২ ৫৮৭৭৯ ০.৮৪ ১১৭৭৩১ ১.৮০ 

মভাটোঃ ৫৩২১৪২৩ ১০০.০০ ৫২৫৬০২০ ১০০.০০ ৫৮৮৮৭৩০ ১০০.০০ ৬৯৪৮৩৩৬ ১০০.০০ ৬৫৪৯৫৯৭ ১০০.০০ 
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লবেিন পকাম্পানী কর্তপক পেদরালয়াম েণ্য লবক্রয় েলরাংখ্যান ২০১৮-১৯ 

     

েলরমাি 

পম. েদন 

েণ্য  েদ্মা পমঘনা যভৄনা এএলএ/ পমাে পমাে 

     অন্যান্য       ২০১৮-১৯ ২০১৭-১৮ 

অকদেন  ৯২৯৮০ ১০২৮৩০ ৭১১৭৮ ০ ২৬৬৯৮৮ ২৩০২৮০ 

পেদরা  ১১৪৩৬২ ১০৫৬৮১ ৯৮৫৫০ ০ ৩১৮৫৯৩ ২৮৪৬৬৮ 

পকদরালন ৩০৭২২ ৪৭৩৮৭ ৪৩৩৮৮ ০ ১২১৪৯৭ ১৩৮৪০৩ 

লজদজ ১৩৫৮৪২৩ ১৮০৩৯৯৬ ১৩৩২৪৭৯ ৯৮৫৮৮ ৪৫৯৩৪৮৬ ৪৮৩৫৭১২ 

এলি ৯৬ ০ ০ ০ ৯৬ ৯৬ 

ফাদি প অদয় ২০৩০২৬ ২৬২২০২ ১৭৫১৩৯ ৪৩৫১৩ ৬৮৩৮৮০ ৯২৫১৫০ 

পজলব ৪৫৮৫ ৪৭৮৮ ৩৬১১ ০ ১২৯৮৪ ১৭৯১০ 

লুব অদয়  ৪৬৭৫ ১০৫৬৫ ৪৪২৮ ৩৭৩৪ ২৩৪০২ ১৯৮১২ 

এলেলজ ৪৯৩৫ ৪৯৬২ ৪৬০৮ ৫৬৬৮ ২০১৭৩ ১৬৩০৩ 

লবটুলমন ১৬৮৬৮ ২১০৭০ ১২৬০০ ১৫৯১০ ৬৬৪৪৮ ৫৯৩৯৯ 

পজে এ-১ ৪২৭৩০০ ০ ০ ৩০৪১ ৪৩০৩৪১ ৪০৮২৭২ 

এলবলেএ ১৪৩৮ ০ ০ ০ ১৪৩৮ ১৯৯৩ 

এমটিটি ৭৮২৩ ২৪৪৮ ০ ০ ১০২৭১ ১০৩৩৮ 

ব পদমাে  ২২৬৭২৩৩ ২৩৬৫৯২৯ ১৭৪৫৯৮১ ১৭০৪৫৪ ৬৫৪৯৫৯৭ ৬৯৪৮৩৩৬ 

 

 

 

২০১৮-১৯ অর্ প বৎদরর প্রিান প্রিান পেদরালয়ামজাি েদণ্যর প্রারলিক  মােনী মজুে 

 

 

 

 

(ক)  প্রারলিক মজুেিঃ ০১-০৭-২০১৮    

েলরমাি 

পম. েদন 

েণ্য লরফাইনারীর 

প্রিান স্থােনা, 

চট্টগ্রাম  পেদলর লবলভন্ন লিদোর মজুে েলর্মদধ্য 

পমাে 

প্রারলিক 

মজুে 

  সিািার ভামান মজুে (ভামান মজুে)     

অকদেন ১২০৯০ ৪২৩১ ২১৬৩১ ১৫৬৯ ৩৯৫২১ 

পেদরা ২৪৬০ ১৩৯১ ৮২৫৫ ৩৩৮৫ ১৫৪৯১ 

পজে এ-১ ১৩৯৫ ২১০২৬ ৩৯৩৪৯ ০ ৬১৭৭০ 

পকদরালন ৫৪৯৫ ১৪০৯৯ ৩০২৬৬ ৪১৪ ৫০২৭৪ 

লিদজ ৭৮৩৬০ ১৯৯৯৩৭ ৪৪৯৯৪৬ ৬৬৫৯১ ৭৯৪৮৩৪ 

ফাদন প অদয় ৪৩২৩৫ ৩৩৯১৪ ৯৪৫৪৪ ৫০৫৭ ১৭৬৭৫০ 

এলেলজ, লুব, লবটুলমন  ১৭৭৬ ৪৩০ ২২০৬ ০ ৪৪১২ 

ব পদমাে ১৪৪৮১১ ২৭৫০২৮ ৬৪৬১৯৭ ৭৭০১৬ ১১৪৩০৫২ 
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(ক)  মােনী মজুেিঃ ৩০-০৬-

২০১৯    েলরমাি পম. েদন 

েণ্য লরফাইনারীর প্রিান স্থােনা, চট্টগ্রাম  পেদলর লবলভন্ন লিদোর মজুে েলর্মদধ্য পমাে মােনী মজুে 

  সিািার ভামান মজুে (ভামান মজুে)     

অকদেন ৬৪৩০ ২৮৪৪ ১৩৮৫৩ ১৮২০ ২৪৯৪৭ 

পেদরা ১৬৫৫ ৩২৯৩ ১০১৭৭ ২৬২০ ১৭৭৪৫ 

পজে এ-১ ০ ৩৬৮৮৬ ৫৭৮১৩ ২৮৪০ ৯৭৫৩৯ 

পকদরালন ৪৯৮৫ ১১৪৯৩ ২৪৯৯৩ ১৫৫৮ ৪৩০২৯ 

লিদজ ৯০০৮০ ২২৩৭৩৯ ৫৩৪০০৩ ৪৭৮৬৭ ৮৯৫৬৮৯ 

ফাদন প অদয় ১১১৪০ ২১৪৫৮ ৫৩৯২৬ ৪০০৪ ৯০৫২৮ 

এলেলজ, 

লুব,লবটুলমন  ৩৫৬০ ১৮৪১ ৫৪০১ ০ ১০৮০২ 

ব পদমাে ১১৭৮৫০ ৩০১৫৫৪ ৭০০১৬৬ ৬০৭০৯ ১১৮০২৭৯ 
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জ্বাালন পি আমোলন ব্যয় 

(সবদেললক ভৄদ্রা ব্যদয়র লাব) 
                                                                                                                       (পকাটি োকায়) 

 

খাি ২০১৬-২০১৭ ২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

অেলরদলালিি পি আমোলন ব্যয় ৪,১৩২.৩৫ ৪,৬০৩.৮১ ৬,০৮০.৩৯ 

েলরদলালিি পি আমোলন ব্যয় ১৪,৪৩৩.৯১ ২৩,৩০০.৬৭ ২৩,৩৭৬.৫০ 

ফাদি প আমোলন ব্যয় ১,২৪০.৬৬      ২,০৯১.৫২ ১,২৮২.৪৯ 

লুলিদকন্ট আমোলন ব্যয় ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

পমাে আমোলন ব্যয় ১৯,৮০৬.৯২ ২৯,৯৯৬.০০ ৩০,৭৩৯.৩৮ 

বাে রপ্তালন আয় ৩৫৮.৩০ ৭২.২৩ ১৭৯.৭৫ 

নীে আমোলন লব ১৯,৪৪৮.৬২ ২৯,৯২৩.৭৭ ৩০,৫৫৯.৬৩ 

 

 

 

 

আর্থ িক কাম িক্রভ 

 

আমোলনিঃ 

 

েদণ্যর েলরমান 

২০১৭-২০১৮ ২০১৮-২০১৯ 

েলরমাি 

পম.েন 

লমলয়ন 

মালকপন 

িার 

পকাটি োকা েলরমাি 

পম.েন 

লমলয়ন 

মালকপন 

িার 

পকাটি োকা 

১। ক্রুি অদয় ১১,৭৩,৬৪৭ ৫৬৫.৯৯৪ ৪,৬০৩.৮১ ১৩,৬১,৮৭৭ ৭২১.২৮০ ৬,০৮০.৩৯ 

২। লরফাইন্ড অদয় ৪৮,৯২,০৮৯ ২,৮৬৪.৭২৫ ২৩,৩০০.৬৭ ৪২,৮১,৯৫৮ ২,৭৭৩.০১৩ ২৩,৩৭৬.৫০ 

৩। ফাদি প অদয় ৬,৫০,৫৪০ ২৫৮.১২৭ ২,০৯১.৫২ ৩,১৮,৬৩৪ ১৫২.১৩৪ ১,২৮২.৪৯ 

৪। লুিব পবজ  অদয় ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ব পদমােিঃ ৬৭,১৬,২৭৬ ৩,৬৮৮.৮৪৬ ২৯,৯৯৬.০০ ৫৯,৬২,৪৬৯ ৩,৬৪৬.৪২৭ ৩০,৭৩৯.৩৮ 

 

রপ্তানীিঃ 

েদণ্যর নাম বছর েলরমাি পম.েন লমলয়ন মালকপন 

িার 

পকাটি োকা 

ন্যাফর্া ২০১৭-২০১৮ ১৮,৫৮৪.৪৮ ৮.৯২৫ ৭২.২৩ 

২০১৮-২০১৯ ৩৬,৫১২.৭৭ ২১.৫৫৩ ১৭৯.৭৫ 

 

== ০ == 
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র্ফর্র্’য মূরধন  কাম িাফরী: 

 

মূরধন (মকাটি টাকা) কাম িাফরী 

অনুবভার্দত মূরধন র্যবার্ধত মূরধন 

১০০০.০০ ০.১০ ফাংরাবদব অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত জ্বারার্ন মতর আভদার্ন, র্যবাধন 

 প্রর্ক্রয়াকযণ, লুর্ব্রবকন্ট মের্ন্ডংকযণ, জ্বারার্ন মতর জাতীয় দাবথ িয 

উজাত এফং লুর্ব্রবকন্ট (প্রাকৃর্তক গ্যা ব্যতীত) মবট্রার্রয়াভ দ্রব্যার্দ 

আভদার্ন, যপ্তার্ন  ফাজাযজাতকযণ এফং ংর্িষ্ট কাম িার্দ ম্পাদন 

 

র্ফর্র্’য অধীনস্থ মকাম্পার্নমূবয মূরধন, ময়ায  ভার্রকানাোঃ 

ক্র.নং াফর্র্ডয়াযী মকাম্পার্নয 

নাভ 

মূরধন (মকাটি টাকা) ভার্রকানা মূর দার্য়ত্ফ 

অনুবভার্দত র্যবার্ধত 

১ দ্মা অবয়র মকাম্পার্ন 

র্রর্ভবটড 

১০০.০০ ৯৮.২৩ র্ফর্র্ ৫০.৩৫% যকার্য অথ ি রগ্নী 

ংস্থা  মফযকার্য প্রর্তষ্ঠান 

৪৯.৬৫% 

মবট্রার্রয়াভ ণ্য 

ভজুদ, যফযা  

র্ফণন 

২ মভঘনা মবট্রার্রয়াভ র্রর্ভবটড ৪০০.০০ ১০৮.২২ র্ফর্র্ ৫৮.৬৭% যকার্য অথ ি রগ্নী 

ংস্থা  মফযকার্য প্রর্তষ্ঠান 

৪১.৩৩% 

-ঐ- 

৩ মমুনা অবয়র মকাম্পার্ন 

র্রর্ভবটড 

৩০০.০০ ১১০.৪২ র্ফর্র্ ৬০.০৮% যকার্য অথ ি রগ্নী 

ংস্থা  মফযকার্য প্রর্তষ্ঠান 

৩৯.৯২% 

-ঐ- 

৪ ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড ৫০০.০০ ৩৩.০০ র্ফর্র্ ১০০% ক্রুড অবয়র 

র্যবাধন  

র্ফটুর্ভন উৎাদন 

৫ এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড ৫০.০০ ১০.০০ র্ফর্র্ ১০০% এরর্ গ্যা 

মফাতরজাতকযণ  

র্ফতযণ 

৬ ইস্টাণ ি লুর্ব্রবকন্ট মফডা ি 

র্রর্ভবটড 

৫.০০ ০.৯৯৪ র্ফর্র্ ৫১.০০% যকার্য অথ ি রগ্নী 

ংস্থা  মফযকার্য প্রর্তষ্ঠান 

৪৯.০০% 

লুর্ব্রবকটিং অবয়র 

উৎাদন 

৭ স্টযান্ডাড ি এর্য়াটিক অবয়র 

মকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

.৫০ ০.১৯৭৬ র্ফর্র্ ৫০% মফযকার্য ৫০% লুর্ব্রবকটিং অবয়র 

উৎাদন 
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জ্বাালন পি েলরবনকারী মাোর পভদ 

 

 
এলেলজ বেলাং প্ল্িান্ট 

 

 
পি েলরবদনর জন্য ব্যবহৃি য়াগন 

 

লচদত্র লবলেল’র 

কম পকান্ড 
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জ্বাালন পিদর লিদোভ 

 

 
ইআরএ প্ল্িান্ট 

 

 
প্রিান স্থােনা, এমলেএ 

 

 

 

 

লচদত্র লবলেল’র 

কম পকান্ড 
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BANGLADESH PETROLEUM CORPORATION 

BALANCE SHEET (PROVISIONAL AND UNAUDITED) 

AS AT JUNE 30,2019 

       

  

NOTES 

 

AT JUNE 30, 2019 

 

AT JUNE 30, 2018 

ASSETS & PROPERTIES 

   

TAKA 

 

TAKA 

       
Fixed Assets Less Accumulated Depreciation 

 

2 

 

                188,278,658  

 

                    96,221,687  

Capital Work In Progress 

 

3 

 

           22,065,950,150  

 

               2,683,189,858  

Loan To Companies & Projects  

 

4 

 

             9,750,527,864  

 

               9,753,852,205  

Investment in shares of Subsidiaries  

 

5 

 

             2,212,900,497  

 

               2,212,900,497  

Other Investments 

 

6 

 

                  63,236,603  

 

                    63,236,603  

    

       34,280,893,773  

 

         14,809,400,850  

CURRENT ASSETS  

      
Cash And Bank Balances 

 

7 

 

         263,102,258,979  

 

           207,071,347,218  

Accounts Receivable (Trade) 

 

8 

 

         251,238,538,339  

 

           304,706,966,279  

Accounts Receivable (Others) 

 

9 

 

             1,404,239,259  

 

               1,403,950,672  

Inventories 

 

10 

 

           15,112,102,210  

 

             16,505,352,161  

Advances, Deposits & Prepayments 

 

11 

 

           36,340,605,824  

 

             35,721,286,348  

    

     567,197,744,610  

 

       565,408,902,681  

TOTAL ASSETS  

   

     601,478,638,383  

 

       580,218,303,531  

       
CAPITAL & LIABILITIES 

      
CAPITAL & RESERVES 

      

Authorized Share Capital  

 

12 

 

           10,000,000,000  

 

             10,000,000,000  

       
Paid Up Share Capital 

 

13 

 

                    1,000,000  

 

                      1,000,000  

Capital  Reserve 

 

14 

 

                  55,670,391  

 

                    55,670,391  

Investment Reserve 

 

15 

 

                  18,249,310  

 

                    18,249,310  

Retained Earnings 

 

16 

 

       (165,251,032,691) 

 

         (292,032,490,898) 

FUND EMPLOYED BY THE EQUITY HOLDERS 

   

   (165,176,112,990) 

 

     (291,957,571,197) 

       
LONG TERM LIABILITIES 

      
Payable To Govt. For Shares Invested In BPC 

 

17 

 

                300,797,292  

 

                  300,797,292  

Pre-Liberation Dues 

 

18 

 

                143,100,551  

 

                  143,100,551  

Deferred Tax Liability 

 

35 

 

                       171,643  

 

                           61,643  

Loan From Government 

 

19 

 

         283,513,333,668  

 

           271,877,233,668  

Bonds Payable To Govt. 

 

20 

 

         159,576,600,000  

 

           190,336,600,000  

    

     443,534,003,154  

 

       462,657,793,154  

CURRENT LIABILITIES 

      
Accounts Payable(Trade) 

 

21 

 

           45,677,100,625  

 

             46,302,427,783  

Accounts Payable (Others) 

 

22 

 

         230,893,093,968  

 

           315,057,684,228  

Accrued Expenses 

 

23 

 

             4,667,217,069  

 

               9,186,066,462  

Short Term Loan 

 

24 

 

           38,312,097,700  

 

             35,619,952,826  

Income Tax Payable 

 

25 

 

             3,571,238,858  

 

               3,351,950,276  

    

     323,120,748,219  

 

       409,518,081,573  

TOTAL CAPITAL AND LIABILITIES 

   

     601,478,638,383  

 

       580,218,303,531  

       

       
Director (Operation & Planning) 

   

Director (Finance ) 
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BANGLADESH PETROLEUM CORPORATION  

  INCOME STATEMENT (PROVISIONAL AND UNAUDITED) 

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30,2019 

      

      

 
NOTES 

 

AT JUNE 30,2019 

 

AT JUNE 30,2018 

  

TAKA 

 

TAKA 

      

Sales  26 

 

          437,796,565,413  

 

         

462,801,373,859  

Less: Cost of Goods Sold 27 

 

          409,003,253,913  

 

         

368,933,305,768  

GROSS PROFIT/(LOSS) 

  

        28,793,311,500  

 

       93,868,068,093  

LESS : OPERATING EXPENSES 

     

Employees Expenses 28 

 

                119,246,179  

 

               

103,595,972  

Administrative Expenses 29 

 

                 77,410,200  

 

                 

59,861,699  

Selling And Distribution Expenses 30 

 

                 37,912,167  

 

                 

45,501,217  

   

             234,568,545  

 

            208,958,887  

OPERATING PROFIT/(LOSS) 

  

        28,558,742,955  

 

       93,659,109,206  

Add :Other Income 31 

 

           15,418,198,293  

 

           

11,027,013,197  

   

        43,976,941,247  

 

     

104,686,122,403  

Less: Financial Expenses 32 

 

             2,796,678,320  

 

            

4,296,915,598  

PROFIT/(LOSS) FOR THE YEAR  

  

        41,180,262,927  

 

     

100,389,206,805  

Add:Adjustment in respect of prior year 33 

 

  

 

         

(32,212,363,847) 

PROFIT/(LOSS) BEFORE INCOME TAX 

  

        41,180,262,927  #        68,176,842,957  

Less: Provision for Income Tax 34 

 

             2,719,288,582  

 

            

2,842,970,322  

Less: Deferred Tax 35 

 

                      110,000                           61,643  

PROFIT /(LOSS) AFTER INCOME TAX 

  

        38,460,864,344  

 

       65,333,810,992  

Less: Contribution to National Exchequer 

  

             3,000,000,000  

 

            

7,500,000,000  

RETAINED EARNINGS FOR THE YEAR 

  

        35,460,864,344           57,833,810,992  

      

    
Director (Operation & Planning) 

  

                 Director (Finance ) 
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cÙv A‡qj †Kv¤úvbx wjwg‡UW 
 

cÙv A‡qj †Kv¤úvbx wjwg‡UW evsjv‡`‡ki cÖvPxbZg e„wUk-fviZ Dcwb‡ewkK mgqKv‡j Gi m„wó| ‡Kv¤úvbxi c~e©m~ix 

cÖwZôvb Ó‡is¸b A‡qj †Kv¤úvbxÓ Ebwesk kZvwãi gvSvgvwS mg‡q we‡k¦i GB As‡k †c‡Uªvwjqvg e¨emv ïiæ K‡i 

Ges eZ©gv‡b GwU †`‡ki e„nËg †Zj wecYb †Kv¤úvbx mg~‡ni g‡a¨ Ab¨Zg| ‡Kv¤úvbxi HwZnvwmK cUf~wg wb¤œiæct 

* 1874 mv‡j Ó†is¸b A‡qj †Kv¤úvwbÓ Zv‡`i cÖavb e¨emvwqK Kvh©µg evg©vq cwiPvjbvi D‡Ï‡k¨ ¯‹Uj¨v‡Û 

R‡q›U ÷K †Kv¤úvbx wn‡m‡e wbewÜZ nq (Dbwesk kZ‡Ki ‡kl ch©šÍ evg©v e„wUk‡`i wbKU e„wUk-fvi‡Zi 

GKwU cÖ‡`k wn‡m‡e cwiwPZ wQj)| 

* 1885 mv‡j, †is¸b A‡qj †Kv¤úvwb evg©v A‡qj †Kv¤úvbx wn‡m‡e cyb©MwVZ nq| ‡Kv¤úvwbi e¨emvwqK 

Kvh©µg †m mgq Avmvg I evsjvmn e„wUk-fviZ Gi Ab¨vb¨ cÖ‡`‡k we¯Ívi jvf K‡i| †Kv¤úvbxi cÖ`vb 

Kvh©vjq wQj 191 I‡q÷ RR© óªxU, Møvm‡Mv, BD †K| 

* 1888 mv‡j, evg©v A‡qj †Kv¤úvbx cÖ_gev‡ii gZ †Zj Avni‡Yi Rb¨ evg©vq wWªwjs miÄvgvw` e¨envi K‡i| 

c~‡e© evg©vq nv‡Z LbbK…Z Kzc n‡Z †Zj Av‡ivnb Kiv n‡Zv|  

* 1903 mv‡j evg©v A‡qj †Kv¤úvbx PUªMÖv‡g Zv‡`i Óg‡nkLvjx †Zj ¯’vcbvÓ cÖwZôv K‡i|  

* 1908 mv‡j evg©v A‡qj †Kv¤úvbx PUªMÖv‡g f’-ZvwË¡K Rwic cwiPvjbv K‡i|  

* 1914 mv‡j evg©v A‡qj †Kv¤úvbx PUªMÖv‡gi mxZvKz‡Û GKwU Kzc Lbb K‡i|  

* 1920 mv‡j evg©v A‡qj †Kv¤úvbxi cÖavb cwi‡ekK †gmvm© eyjK eªv`vm© , PUªMÖv‡gi m`iNv‡U Zv‡`i 

e¨emvwqK Kvh©¨vjq cÖwZôv K‡i|  

* 1929 mv‡j evg©v A‡qj †Kv¤úvbx †gmvm© eyjK eªv`vm©  Gi 4.1 GKi Rwgmn m`iNvU¯’ Kvh©vjq Gi 

`vwqZ¡fvi M ÖnY K‡i Gi wbR¯̂ e¨emvwqK Kvh©vjq cÖwZôv K‡i|  

* 1947 mvj Dcgnv‡`k wefv‡Mi c~e©eZ©x mgq `ywU cÖavb †Kv¤úvwb evg©v A‡qj †Kv¤úvbx (weIwm) Ges evg©v 

†kj A‡qj †óv‡iR GÛ wWw÷ªweDkb †Kv¤úvwb (weGmIwm) G AÂ‡j ‡Z‡ji e¨emv cwiPvjbv KiZ, hv 

eZ©gv‡b evsjv‡`‡ki AšÍ©fz³ |  

* 1948 mv‡j evg©v †kj †ZRMuvI wegvb e›`‡i Gwf‡qkb wW‡cv cÖwZôv K‡i| 

* Z`vwbšÍb c~e© cvwK¯Ív‡bi †Zj wecYb cwiw¯’wZ we‡ePbv K‡i evg©v †kj Zv‡`i †kqvi weIwm (evg©v A‡qj 

†Kv¤úvbx) †K n Í̄všÍi K‡i Ges  1965 mv‡j weIwm Gi 49% †kqvi wb‡q evg©v B÷vY© wjwg‡UW bv‡g bZzb 

GKwU †Kv¤úvbx MwVZ nq| Aewkó †kqvi cvwK¯Ív‡bi ivóªxq gvwjKvbv I †emiKvix e¨w³ gvwjK‡`i Bmy¨ Kiv 

nq| 

* 1977 mv‡j evg©v B÷vY© wjwg‡UW evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb Gi GKwU AsM cÖwZôvb wn‡m‡e 

AvZ¥cÖKvk K‡i|  

* 1985 mv‡j, weIwm (evg©v A‡qj †Kv¤úvbx) Zv‡`i evsjv‡`‡ki mg Í̄ m¤úwË (evg©v B÷vY© wjwg‡UW Gi 

†kqvimn) evsjv‡`k †c‡Uªvwjqvg K‡c©v‡ikb (wewcwm) Gi AbyKz‡j n Í̄všÍi K‡i| weIwm Gi mg Í̄ †kqvi 

wewcwm-‡K n Í̄všÍ‡ii kZ©vbyhvqx evg©v B÷vY© wjwg‡UW Gi bvg cwieZ©‡bi cÖ‡qvRb c‡o Ges Z`vbyhvqx 1988 

mv‡j †Kv¤úvbxi bvg ÓcÙv A‡qj †Kv¤úvbx wjwg‡UW G iæcvšÍwiZ nq|  
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েদ্মা অদয় পকাম্পানী ললমদেি 

৩০ পল জুন ২০১৯  ৩০ পল জুন ২০১৮ িালরদখ 

আলর্ পক অবস্থার লববরিী 

 

 াজার োকায় 

 ৩০ পল জুন 

২০১৯ 

 ৩০ পল জুন 

২০১৮ 

ম্পলত্তভ    

স্থায়ী ম্পলত্তভ    

স্থাবর ম্পলত্ত, যন্ত্রোলি  ককব্জা ১,৭৬৪,০৩৮  ১,৫৯৩,৩৭৪ 

লনম পানািীন ভিন ৬১৩,৬৬৯  ৬৫৩,৯৪৩ 

 ২,৩৭৭,৭০৭  ২,২৪৭,৩১৭ 

চলি ম্পলত্তভ    

স্বল্প পময়ােী লবলনদয়াগ (এফলিআর) -  ৪,২২৫,৯১০ 

মজুেমা ১৮,৭৬৫,৬৩০  ১৭,২৬৬,৮৩৮ 

পেনাোর ১৮,০৪৯,৮৭৫  ১৭,৫১৮,৩৪২ 

অঙ্গ প্রলিষ্ঠাদনর লনকে োনা ৯৫,৩১৮,৯৫১  ৯৭,২২৩,৯৭৯ 

অলগ্রম, জমা  আগাম প্রোন ৩৫৮,২৬৫  ১৮১,৫৪৬ 

নগে  নগে মতুল্য ৩১,৩৩৭,৩৯০  ৩১,১৬৬,২৯৮ 

 ১৬৩,৮৩০,১১১  ১৬৭,৫৮২,৯১২ 

পমাে ম্পলত্তভ ১৬৬,২০৭,৮১৮  ১৬৯,৮৩০,২২৯ 

 

মালকানাে  োয়ভ 

   

পলয়ারদাল্ডারদের ে    

পলয়ার ভিন ৯৮২,৩২৭  ৯৮২,৩২৭ 

াংরলিি আয় ১৩,০৫০,৪৩২  ১১,৪৭১,৯৩৯ 

পমাে মালকানাে ১৪,০৩২,৭৫৯  ১২,৪৫৪,২৬৬ 

    

স্থায়ী োয়ভ    

লবলম্বি োয়ভ ১৯৭,৩৯৩  ১৯২,২৫৫ 

েীঘ পদময়ােী ঋি ১৮৩,৪৬৩  ১৮৩,৪৬৩ 

 ৩৮০,৮৫৬  ৩৭৫,৭১৮ 

চলি োয়ভ    

োনাোর ২১,১৩৭,৫৫৭  ৩৫,৪৩৩,৮১৬ 

রবরা  খরচ খাদি োয় ১০,৭৯৪,৭৩০  ১১,৩৩৩,১২৬ 

অঙ্গ প্রলিষ্ঠাদনর লনকে োয় ১১৬,৯৮২,৪০২  ১০৬,৪৩০,৫৩৫ 

অন্যান্য োয় ২,৪৮৮,৪৭৫  ৩,২৮৯,২৩২ 

ভিাাংল খাদি োয় ১৪৯,৮৭৯  ১৩২,৮৬৭ 

আয়কর খাদি োয় ২৪১,১৬০  ৩৮০,৬৬৯ 

 ১৫১,৭৯৪,২০৩  ১৫৭,০০০,২৪৫ 

পমাে োয়ভ ১৫২,১৭৫,০৫৯  ১৫৭,৩৭৫,৯৬৩ 

পমাে মালকানাে  োয়ভ ১৬৬,২০৭,৮১৮  ১৬৯,৮৩০,২২৯ 

পলায়ার প্রলি নীে ম্পলত্তর ভল্য (এনএলভ) (োকা) োকা ১৪২.৮৫  োকা ১২৬.৭৮ 

 

-৩- 
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েদ্মা অদয় পকাম্পানী ললমদেি 

াভ পাকান  অন্যান্য ামলগ্রক আদয়র লববরিী 

৩০ পল জুন ২০১৯  ৩০ পল জুন ২০১৮ িালরদখর মাপ্ত বছদরর 

 

 াজার োকায় 

 ৩০ পল জুন 

২০১৯ 

 ৩০ পল জুন 

২০১৮ 

পেদরালয়াম েদণ্যর পমাে আয় ২,৮৫২,০৩৮  ৩,০০৬,৬৬৬ 

পেদরালয়াম েদণ্যর প্রিিি ব্যয়    

পমাড়ক ামগ্রী (২০,৪১৫)  (২৫,০৮০) 

িান্ডলাং (৭,৩৪৬)  (৫,৫২১) 

 (২৭,৭৬১)  (৩০,৬০১) 

 ২,৮২৪,২৭৭  ২,৯৭৬,০৬৫ 

েলরচান খাদি নীে াভ / িলি ৬১,৪৩৪  ৩৭,০৯০ 

পেদরালয়ামজাি েদণ্যর নীে আয় ২,৮৮৫,৭১১  ৩,০১৩,১৫৫ 

 

েলরচান খরচ 

   

    

প্রলালনক, লবক্রয়  লবিরি খরচ (২,০৯১,৫২০)  (২,০৪৩,৮৩৫) 

অর্ পাংস্থান খাদি ব্যয়  প্রদেয় সুে (২৬০,৪৩১)  (২২০,৩৭০) 

 (২,৩৫১,৯৫১)  (২,২৬৪,২০৫) 

পেদরালয়াম ব্যবার ব্যবালয়ক ভৄনাফা ৫৩৩,৭৬০  ৭৪৮,৯৫০ 

অন্যান্য েলরচান আয়- পেদরালয়াম ব্যবায় ৮৪৯,০০৬  ৭৬২,৫৮৪ 

এদগ্রা-পকলমকিাস্ ব্যবায় েলরচান ভৄনাফা (৪২,৩৮২)  (২১,৮৭৮) 

 ৮০৬,৬২৪  ৭৪০,৭০৬ 

পমাে েলরচান ভৄনাফা ১,৩৪০,৩৮৪  ১,৪৮৯,৬৫৬ 

অেলরচান আয় ২,৬৭০,৪৬১  ৩,২২৬,৩৩০ 

শ্রলমকদের অাংললোলরত্ব এবাং কল্যান িলব পূব প নীে ভৄনাফা ৪,০১০,৮৪৫  ৪,৭১৫,৯৮৬ 

শ্রলমকদের (ভৄনাফায়) অাংলীোলরত্ব এবাং কল্যান িলবদ পেয় 

নীে ভৄনাফার ৫% 

(২০০,৫৪২)  (২৩৫,৭৯৯) 

করপূব প নীে ভৄনাফা ৩,৮১০,৩০৩  ৪,৪৮০,১৮৭ 

আয়কর বাবে বরাদ্দ    

চলি কর (৯৪৯,৬৪৬)  (১,১১৭,৯৫১) 

লবলম্বি কর (৫,১৩৮)  (৪,২২৪) 

 (৯৫৪,৭৮৪)  (১,১২২,১৭৫) 

করউত্তর নীে ভৄনাফা – াংরলিি িলবদ স্থানান্তলরি ২,৮৫৫,৫১৯  ৩,৩৫৮,০১২ 

পলয়ার প্রলি আয় (ইলেএ) (পবলক) (োকা) োকা ২৯.০৭  োকা ৩৪.১৮ 
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পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি 

পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি (এমলেএ) লবগি চার েলক যাবৎ পেদরালয়ামজাি েণ্য লবেিন কদর পেল  

জালির পবায় লনদয়ালজি আদছ। এমলেএ ১৯৭৭ াদর ২৭ লিদম্বর একটি প্রাইদভে ললমদেি পকাম্পালন লদদব 

পকাম্পালন আইন ১৯১৩ (াংদলালিি ১৯৯৪) অনুযায়ী লনবলিি য়। ১৯৭৮ াদর ৩১ মাচ প পমঘনা পেদরালয়াম 

ললমদেি িোলনন্তন পমঘনা পেদরালয়াম মাদকপটিাং পকাম্পালন এবাং েদ্মা পেদরালয়াম ললমদেি এর মস্ত ম্পলত্ত  

োয় অলিগ্রি কদর। পমঘনা পেদরালয়াম মাদকপটিাং পকাম্পালন ১৯৭৫ াদ িোলনন্তন এিাদা ইস্টাি প ইনকদে পাদরলন 

(১৯৬২) পক অলিগ্রি কদর এবাং েদ্মা পেদরালয়াম ললমদেি ১৯৭২ াদ িোলনন্তন োউে পেদরালয়াম ললমদেিদক 

(১৯৬৮) অলিগ্রি কদর গঠিি য়। 

১৯৭৬ াদর লবলেল অধ্যাদেল নাং LXXXVIII বদ এ পকাম্পালনর মত্ম ম্পলত্ত  োয়-পেনা রকার কর্তপক 

বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন (লবলেল) এর লনকে ত্মামত্মর কদর। বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন 

গঠদনর ের দি পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলদনর একটি অঙ্গ প্রলিষ্ঠান লদদব 

কাজ কদর আদছ। 

পকাম্পালন ১০ পকাটি োকা অনুদমালেি ভিন এবাং ৫ পকাটি োকার েলরদলালিি ভিন লনদয় যাত্রা শুরু কদর। ২৯ পম 

২০০৭ িালরদখ পমঘনা পেদরালয়াম ললমদেি প্রাইদভে ললমদেি পকাম্পালন দি োবলক ললমদেি পকাম্পালনদি 

রূোন্তলরি য় এবাং পকাম্পালনর অনুদমালেি ভিন ৪০০ পকাটি োকায় উন্নীি করা য়। পকাম্পালন িাইদরক্ট ললস্টাং 

প্রলক্রয়ার মাধ্যদম ৩০% অর্ পাৎ ১,২০,০০,০০০ পলয়ার অফদাি করদির জন্য ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ এবাং চট্টগ্রাম স্টক 

এক্সদচঞ্জ ললমদেি এ যর্াক্রদম ১৪ নদভম্বর, ২০০৭ এবাং ২ লিদম্বর, ২০০৭ িালরদখ লনবলিি য়। ১৪ জানুয়ালর 

২০০৮ িালরদখ একদযাদগ উভয় পলয়ার মাদকপদে পকাম্পালনর পলয়ার অফদাি শুরু য়। েরবিীদি রকালর লিান্ত 

পমািাদবক একই প্রলক্রয়ায় জুাই’১১ দি পদেম্বর’১১ এর মদধ্য লবলেল’র িারিকৃি পলয়াদরর মধ্য দি আদরা 

১৭% পলয়ার অফদাি করা য়। বিপমাদন পকাম্পালনর েলরদলালিি ভিন ১০৮.২১ পকাটি োকা।  

পকাম্পালন েলরচানার জন্য বিপমাদন ১০ েদস্যর একটি োলরচানা ে পে রদয়দছ। পকাম্পালনর ালব পক কম পকান্ড 

েলরচানা পবাদি পর অনুদমােনক্রদম ম্পালেি য়।  
 

প্রিান কায পায়   :  ৫৮-৫৯, আগ্রাবাে বালিলজিক এাকা, চট্টগ্রাম, বাাংাদেল।  

লয়াদজোঁ অলফ :  পমঘনা ভবন, ১৩১ মলিলঝ বা/এাকা, ঢাকা, বাাংাদেল।  

প্রিান স্থােনা  :  গুপ্তখা, েদিঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাাংাদেল।  

লনবিদনর িালরখ  :  ২৭ লিদম্বর, ১৯৭৭।  

ব্যবার প্রকৃলি  : . পকাম্পালনর ভখ্য কায পক্রম দা পেদরালয়ামজাি েণ্য,   লুলিকিান্টস্, 

লবটুলমন, এলে গ্যা, গুোমজািকরি  লবেিন।  

পকাম্পালনর িরন :  োবলক ললমদেি পকাম্পালন।  

অনুদমালেি ভিন  :  ৪০০ পকাটি োকা।  

েলরদলালিি ভিন  :  ১০৮.২১ পকাটি োকা।  

কম পকিপা  কম পচারীর াংখ্যা  :  ৪২৬ জন।   
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যভৄনা অদয় পকাম্পানী ললমদেি 
 

যভৄনা অদয় পকাম্পানী ললমদেি (পজলএ) লবগি েোঁচ েলক িদর জ্বাালন পি লবেিদনর মাধ্যদম জালিদক পবা প্রোন 

কদর আদছ। পেদলর আর্ প-ামালজক অগ্রগলিদি দব পাত্তম ভূলমকা রাখদি এ পকাম্পালন অঙ্গীকারবি।  
 

১৯৬৪ াদ ২ (দুই) পকাটি োকা ভৄিন লনদয় িৎকাীন োলকস্তাদনর প্রর্ম জািীয় পি পকাম্পালন লদদব োলকত্মান 

ন্যালনা অদয় ললমদেি (লেএনএ) নামক পকাম্পালনটি যাত্রা শুরু কদর। ১৯৭১ াদ স্বািীনিা অজপদনর ের বাাংাদেল 

অিাব্যানিিান্ড পপ্রাোটি প (কনদরা, ম্যাদনজদমন্ট এন্ড লিদপাজা) আদেল ১৯৭২ (লে নাং ১৬, ১৯৭২) বদ োলকস্তান ন্যালনা 

অদয় ললমদেিদক েলরিিক্ত ম্পলত্ত লদদব পঘািা কদর গিপ্রজািন্ত্রী বাাংাদেল রকার কর্তপক অলিগ্রি করা য় এবাং এর 

নামকরি করা য় বাাংাদেল ন্যালনা অদয় ললমদেি। অিিঃের ১৩ জানুয়ালর, ১৯৭৩ িালরদখর এক রকালর আদেল 

বদ এর পুনিঃ নামকরি করা য় যভৄনা অদয় পকাম্পানী ললমদেি (পজলএ)। প্রাকৃলিক ম্পে মন্ত্রিাদয়র ২১-০৪-৭৩ 

িালরদখর ২১ এম-৪/৭৬ (এন আর) লবজ্ঞলপ্ত অনুযায়ী এ পকাম্পালন পেদরাবাাংার আিািীদন একটি এিক কলমটি (অদয় 

পকাম্পালনজ এিভাইজরী কলমটি) দ্বারা েলরচালি দিা। ১৯৭৫ দনর ১২ মাচ প পকাম্পালন আইন ১৯১৩ (াংদলালিি ১৯৯৪) 

এর অিীদন ম্পূি প রকালর মালকানািীন একটি প্রাইদভে পকাম্পালন লদদব যভৄনা অদয় পকাম্পানী ললমদেি পরলজষ্ট্রার অব 

জদয়ন্ট স্টক পকাম্পালনজ এন্ড ফাম প এ লনবলিি য়, যার অনুদমালেি ভিন ১০ (েল) পকাটি োকা এবাং েলরদলালিি ভিন ৫ 

(েোঁচ) পকাটি োকা। েরবিীকাদ ১৯৭৬ াদর লবলেল অধ্যাদেল নাং LXXXVIII (যা ১৩ নদভম্বর ১৯৭৬ িালরদখ 

বাাংাদেল পগদজে এক্সরা অলি পনারীদি প্রকাললি য়) এর ৩১ (ল) িারায় বলি পি িালকায় এ পকাম্পালনর ম্পলত্ত  োয়-পেনা 

রকার কর্তপক বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন (লবলেল) এর লনকে স্তান্তর করা য়। এছাড়া ১৯৮৬ াদর ১ জানুয়ালর 

িালরদখ ইদিা-বাম পা পেদরালয়াম পকাম্পালন ললমদেি (আইলবলেলএ) এর মস্ত লবয় ম্পলত্ত  োয়-পেনা এ পকাম্পালন 

কর্তপক গৃীি য়। বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন গঠদনর ের পর্দক যভৄনা অদয় পকাম্পানী ললমদেি বাাংাদেল 

পেদরালয়াম কদে পাদরলদনর একটি াবললিয়ারী লদদব কাজ কদর আদছ। 
 

২০০৫-২০০৬ অর্ প বছদরর ভৄনাফা পর্দক ৫.০০ পকাটি োকা ভল্যমাদনর পবানা পলয়ার ইসুি কদর এ পকাম্পালনর পমাে 

েলরদলালিি ভিন ১০.০০ পকাটি োকায় উন্নীি করা য়। গি ২৫-০৬-২০০৭ িালরদখ এ পকাম্পালনদক প্রাইদভে ললমদেি 

পকাম্পালন পর্দক োবলক ললমদেি পকাম্পালনদি রূোত্বলরি করা য় এবাং এর অনুদমালেি ভিন ৩০০.০০ পকাটি োকায় 

উন্নীি করা য়। েরবিীদি ১০-০৮-২০০৭ িালরদখ পুনরায় ৩৫.০০ পকাটি োকার পবানা পলয়ার ইসুি কদর েলরদলালিি ভিন 

৪৫.০০ পকাটি োকায় উন্নীি করা য়। বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন িাদের মালকানািীন পলয়ার পর্দক প্রলিটি ১০.০০ 

োকা ভদল্যর ১,৩৫,০০,০০০টি ািারি পলয়ার অর্ পাৎ; ১৩.৫০ পকাটি োকার পলয়ার িাইদরক্ট ললস্টাং েিলির আিায় অফ-

পাি এর দিি ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ ললমদেি এবাং চট্টগ্রাম স্টক এক্সদচঞ্জ ললমদেি এ ০৯-০১-২০০৮ িালরদখ িালকাভূক্ত 

য় এবাং যর্ারীলি উেদরাক্ত পলয়ার পু ুঁলজবাজাদর অফ-পাি করা য়। েরবিীদি রকাদরর লিামত্ম অনুযায়ী অবললষ্ট পলয়ার 

দি আদরা ১৭ লিাাংল পলয়ার গি ২৫-০৭-২০১১ িালরদখ অফ-পাি করা য়। 
 

লবলভন্ন অর্ প বছদর পকাম্পালনর বাল পক ািারি ভায় অনুদমােনক্রদম পবানা পলয়ার ইসুির মাধ্যদম েলরদলালিি ভিন 

১১০.৪২ পকাটি োকায় উন্নীি করা য়, যা প্রলিটি ১০ োকা ভদল্যর ১১,০৪,২৪,৬০০টি পলয়াদর লবভক্ত। বিপমাদন বাাংাদেল 

পেদট্টালয়াম কদে পাদরলন  ািারি লবলনদয়াগকারীদের মালকানা যর্াক্রদম ৬০.০৮%  ৩৯.৯২%।  
 

এছাড়া পজলএ বাাংাদেদল লবশ্বমাদনর মলব ব্র্যাদন্ডর লুলিদকন্ট এবাং লগ্রজ বাজারজাি কদর র্াদক। পকাম্পালনর প্রিান 

কায পায় চট্টগ্রাদম অবলস্থি। এছাড়া পেদলর লবলভন্ন স্থাদন ৪টি লবভাগীয় অলফ এবাং ৫টি আঞ্চলক লবক্রয় অলফ রদয়দছ।  
 

পকাম্পালনর প্রিান স্থােনা চট্টগ্রাদম অবলস্থি এবাং ারা পেদল ১৬টি লিদো রদয়দছ। পজলএ এর লবদ্যমান ৭৩৫টি লফলাং 

পষ্টলন, ১২২০টি এদজন্ট, ২৭৪টি প্যাক্ি েদয়ন্ট লিার, ৭৮৮টি এলেলজ লিার এবাং ১৯টি পমলরন লিার দ্বারা ললক্তলাী 

পনেয়াকপ এর মাধ্যদম লনরবলিন্নভাদব গ্রাকদের লনকে পেদট্টালয়ামজাি েণ্য রবরা  পবা প্রোন কদর র্াদক।  
 

পকাম্পালন েলরচানার জন্য বিপমাদন েল েদস্যর একটি েলরচানা ে পে রদয়দছ। েলরচানা ে পদের ৭ জন েলরচাক 

লবলেল/রকার কর্তপক মদনানীি, ২ জন স্বািীন েলরচাক  ১ জন পলয়ারদাল্ডার েলরচাক পবাি প কর্তপক মদনানীি যোঁদের 

লনদয়াগ বাল পক ািারি ভায় অনুদমালেি য়। পকাম্পালনর ালব পক কম পকান্ড েলরচানা ে পদের অনুদমােনক্রদম ম্পালেি 

য়। এ পিদত্র রকার নীলিলনি পারক লদদব কাজ কদর, যা লবলেল’র মাধ্যদম বাস্তবালয়ি য়।  
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JAMUNA OIL COMPANY LIMITED 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

 AS AT 30 JUNE 2019 

    
Note(s) 

 

30 June 2019 

 

30 June 2018 

ASSETS 

   

 Taka  

 

Taka 

NON CURRENT ASSETS 

         

        

 

Property, Plant & Equipment 

 

3 

 

         948,870,607  

 

         805,413,280  

 

Capital Work-in-Progress 

 

4 

 

         199,063,496  

 

         147,307,041  

  Long Term Investment   5          5,545,971,000         12,740,028,676  

  Investment in Associate   5.3            183,345,533               60,090,660  

  

  

            6,877,250,636         13,752,839,657  

                  

CURRENT ASSETS 

  

            

  Short Term Investment   6        14,451,521,043           7,684,595,962  

  Inventories 

 

  7        10,594,828,067         10,297,476,066  

  Accounts & Other Receivable   8          2,106,979,128           2,448,234,406  

  Advances, Deposits & Pre-payments   9          4,345,765,079           5,490,674,048  

  Cash and Cash Equivalents   10          7,903,467,533         16,980,395,148  

                39,402,560,850         42,901,375,630  

                  

TOTAL ASSETS 

  

           46,279,811,486         56,654,215,287  

EQUITY AND LIABILITIES 

  

            

  

  

            

SHAREHOLDERS' EQUITY 

  

            

  

  

            

  Share Capital    11          1,104,246,000           1,104,246,000  

  Capital Reserve   12            152,833,103             152,833,103  

  General Reserve    13        10,000,000,000         10,000,000,000  

  Fair Value Gain On Investment              4,639,530,350           4,968,767,375  

  Retained Earnings              2,611,283,590           1,707,223,762  

TOTAL EQUITY 

  

           18,507,893,043         17,933,070,240  

  

  

            

NON CURRENT LIABILITIES 

  

            

  Provision for Gratuity   14            863,750,437             857,076,990  

  Deferred Tax Liability   15            658,706,191             709,630,973  

  

  

            1,522,456,628          1,566,707,963  

CURRENT LIABILITIES 

  

            

  Creditors & Accruals   16        23,768,500,831         33,414,219,225  

  Creditors For Other Finance   17            339,444,096             434,132,242  

  Income Tax Payable   18          2,108,859,107           3,277,635,152  

  Unclaimed Dividend    19              32,657,781               28,450,465  

  

  

           26,249,461,815         37,154,437,084  

  

  

            

TOTAL LIABILITIES 

  

           27,771,918,443         38,721,145,047  

  

  

            

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 

  

           46,279,811,486         56,654,215,287  
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Contingent Liabilities, Assets and Commitments 

  

  35         

  

  

            

Net Assets Value (NAV) Per Share 

  

  26                    167.61                     162.40  
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JAMUNA OIL COMPANY LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2019 

          

     
Note(s) 

 

30 June 2019 

 

30 June 2018 

      

Taka 

 

Taka 

          

 

Net Earnings on Petroleum Products      20 

 

     1,306,751,345  

 

     1,340,962,092  

 

Other Operating 

Income 

 

21 

 

        343,023,207  

 

        340,259,168  

 

Total Income  

   

     1,649,774,552  

 

     1,681,221,260  

          

 

Expenses 

      
          

 

Administrative, Selling and 

Distribution Expenses 22 

 

       (807,363,218) 

 

       (789,749,677) 

 

Financial Expenses 

 

23 

 

       (203,829,593) 

 

       (181,004,309) 

 

Depreciation 

 

3.1 

 

       (114,985,000) 

 

       (102,745,213) 

       

    (1,126,177,811) 

 

   (1,073,499,199) 

 

Operating Profit / 

(Loss) 

   

       523,596,741  

 

       607,722,061  

          

 

Other Income 

 

24 

 

     2,717,012,074  

 

     3,284,531,471  

 

Net Profit 

   

     3,240,608,815  

 

    3,892,253,532  

          

 

Contribution to Workers' Profit 

Participation and 

     

 

Welfare Fund @ 5% of Net Profit 

  

       (162,030,441) 

 

       (194,612,677) 

 

Share of Profit of Associates (Net Off 

Tax) 

  

         23,254,873  

 

         17,398,431  

 

Profit before Income 

Tax 

   

     3,101,833,247  

 

     3,715,039,286  

          

 

Income Tax (Expenses) / Benefits: 

     
          

 

Current 

 

18 

 

       (755,077,750) 

 

       (919,968,204) 

 

Deferred 

 

15 

 

          (7,175,869) 

 

         15,665,019  

       

      (762,253,619) 

 

      (904,303,185) 

 

Profit after Income 

Tax 

   

    2,339,579,628  

 

     2,810,736,101  

 

Other 

Comprehensive 

Income 

      
          

 

Unrealized Gains/(Loss) on Available-

for-Sale  

     

 

Financial Assets 

 

5.1 

 

       (387,337,676) 

 

    (1,179,619,232) 

 

Deferred Tax on Un-

Realized Gain/ Loss   

  

         58,100,651  

 

        176,942,885  

 

Total Comprehensive Income 

  

     2,010,342,603  

 

     1,808,059,754  

          

 

Earnings Per Share 

(EPS) 

 

25 

 

                 21.19  

 

                 25.45  
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ইস্টাি প লরফাইনারী ললমদেি 
 

জািীয় অগ্রগলি  ভলির অন্যিম চালকাললক্ত ইস্টাি প লফাইনারী ললমদেি, পেদরালয়ামজাি েণ্য 

ামগ্রী উৎোেদন লনদয়ালজি একমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ললল্প প্রলিষ্ঠান। প্রলিষ্ঠানটি বাাংাদেল রকাদরর লবদুিৎ 

জ্বাালন  খলনজ ম্পে মন্ত্রিাদয়র আিািীন বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলদনর একটি অঙ্গ-

প্রলিষ্ঠান যা পকাম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ ইাং াদ াংদলালিি) এর আিায় লনবলিি একটি োবলক 

ললমদেি পকাম্পানী। ১৯৬৮ াদ প্রায় ১৫.১৭ পকাটি োকা ব্যদয় লনলম পি ইস্টাি প লরফাইনারীর বাৎলরক 

উৎোেন িমিা ১৫ ি পমলরক েন যা সেলনক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যাদর। 

 
পকাম্পানীর ালব পক েলরচানার োলয়ত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) াদর পকাম্পানী আইদনর অিীদন গঠিি েলরচানা 

েয পদের উের ন্যস্ত। েলরচাকমন্ডীর পচয়ারম্যান এবাং েলরচাকবৃি ১৯৯৪ দনর পকাম্পানী আইন এবাং 

বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন অধ্যাদেল ১৯৭৬ এর আিায় রকার কর্তপক মদনানীি দয় র্াদকন।  

 
প্রাযন্তকাবর ইআরএ ভিিঃ একটি পৄদয় লরফাইনারী লাদব ীলমি কদবদর স্থালেি দ েরবিীকাদ 

ননপৄদয় েণ্য যর্া- জুে ব্যালচাং অদয়, লমনাদর োরদেনোইন (এমটিটি), এলবলে, লবটুলমন প্রভৃলি 

উৎোেন শুরু য়। লরফাইনারীর প্রিান কোঁচামা লবদেল পর্দক আমোনীকৃি ’’ক্রুি অদয়’’ বা অেলরদলালিি 

খলনজ পি। বড় অদয় ট্াাংকাদর আমোনীকৃি ’’ক্রুি অদয়’’ বদঙ্গাোগদরর কুতুবলেয়া েদয়ন্ট পর্দক 

পছাে াইোদরজ ট্াাংকাদর েলরবন কদর আর এম-৭ িলফন পজটি পর্দক োইে াইদনর মাধ্যদম ইআরএ 

এর ক্রুি ট্াাংদক মজুে করা য়।  

 
পেদল পেদরালয়াম েদণ্যর বলি পি চালো পূরি, উদত্তাদরাত্তর উৎোেন বৃলির দিি কারখানা আধুলনকায়ন, 

নতুন নতুন ইউলনে স্থােন, ব্যােক পভৌি অবকাঠাদমা লনম পাি কাজ াদি পনয়া য়। অর্ পাৎ পেলদক ক্রমান্বদয় 

উন্নয়নলী পর্দক উন্নি পেদল েলরিি করার দিি বিপমান রকার নানাভৄখী উদদ্যাগ গ্রি কদর। এরই 

িারাবালকিায় বিপমান রকাদরর গৃীি কায পক্রম পযমন ইআরএ ইউলনে-২ স্থােন, ইনষ্টদলন অব 

লদঙ্গ েদয়ন্ট ভৄলরাং (এলেএম) ালব পক অর্ পননলিক উন্নয়দন  ভুলমকা োন করদব। 

 
ইআরএ এর ভ কাজ দা বাাংাদেল পেদরালয়াম কদে পাদরলন (লবলেল) এর আমোনীকৃি ক্রুি অদয় 

েলরদলািন কদর লবলভন্ন পেদরালয়াম েণ্য উৎোেন কদর পি লবেিন পকাম্পানীদি রবরা করা। এ বাবে 

লবলেল পর্দক প্রাপ্ত প্রদলাং লফ পকাম্পানীর আদয়র ভ উৎ। িাছাড়া লবলেল’র বয আরল প্রদলাং, 

লবটুলমন উৎোেন, আমোনীকৃি ক্রুি অদয়  রপ্তানীকৃি েদণ্যর িালল্ডাং কলমলন, পপ্রািাক্ট ইভপ্রুববভন্ট 

ইনদনটিভ ইিিালে পকাম্পানীর আদয়র অন্যান্য উৎ। 

 
ইস্টাি প লরফাইনারী ললমদেি ১৯৬৮ াদর ৭পম ১৫ ি পমলরক েন েলরদলািন িমিা লনদয় কায পক্রম শুরু 

কদর অদ্যাবলি জ্বাালন পিদর চালো অনুযায়ী লবলভন্ন লফলনলি পপ্রািাক্ট রবরা কদর একলেদক পযমন 

পেদরালয়ামজাি েদণ্যর যর্াযর্ গুনগি মান বজায় পরদখ সুেীঘ প ৫২ বছর েয পন্ত লনরলবলিন্নভাদব জ্বাালন 

রবরা লনলিি কদরদছ। অন্যলেদক জ্বাালন লনরােত্তা লনলিি কদর পেদলর অর্ পনীলিদি গুরুত্বপূণ ি অবোন 

পরদখ আদছ। সুদখর লবয়  েীঘ প ৫২ বছর ের প্রলিষ্ঠানটি ৯০% িমিা লনদয় লফলনলি পপ্রািাক্ট 

উৎোেন অব্যি পরদখদছ। ইস্টাি প লরফাইনারীর এই ের্ েলরক্রমায় সুর্চর্ন্তত েলরচানা, সুদয ব্যবস্থােনা, 

কম পকিপা/শ্রলমক-কম পচারীদের িিা- দযতা  ঐকা র্ন্তক প্রদচষ্টার কারদিই এটি িব দয়দছ। এছাড়া 

আেেকাীন পয পকান াংকে াফদল্যর াদর্ পমাকাদবায় যভ এই প্রলিষ্ঠানটির অবোন অনস্বীকায প। 
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EASTERN REFINERY LIMITED 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

As at June 30,2018 

 

                                                                                   TAKA IN LAKH 
 

 June 30,2018 June 30,2017 

A. NON-CURRENT ASSETS:   

Property, Plant & Equipment (cost less Accumulated Depreciation) 83,80.07 53,19.19 

Capital Work-in-Progress 34,29.36 23,68.25 

Blocked Assets 20.00 20.00 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 118,29.43 77,07.44 

B. CURRENT ASSETS:   

Stores & Spares 72,53.90 62,90.13 

Investment in Fixed Deposit with Banks 73,47.09 84,69.26 

Accounts Receivable and Others 7,97.24 9,92.06 

Current accounts with BPC - 28,46.87 

Deposits & Pre-Payments 4,09.47 3,89.08 

Loans & Advances 36,85.61 33,87.23 

Cash & Bank Balance 2,62,42 3,91.27 

TOTAL CURRENT ASSETS 197,55.73 227,65.90 

TOTAL ASSETS (A+B) 315,85.16 304,73.34 

LIABILITIES & SHAREHOLDER’S EQUITY   

C. SHAREHOLDER’S EQUITY:   

Paid up Capital 33,00.00 33,00.00 

Capital Reserve 48,39.86 47,21.74 

Revenue Reserve 85,48.92 84,48.92 

Ratained Earnings 6,63.40 8,24.34 

TOTAL SHAREHOLDER’S EQUITY 17,352.18 172,95.00 

D. LONG TERM LIABILITIES:   

Long Term Loan 6,55.58 7,57.77 

Retirement Benefits to Employee’s (Gratuity) 26,66.34 38,98.35 

Deferred Tax Liability 11,05.58 9,03.57 

TOTAL LONG TERM LIBILITIES 44,27.50 55,59.69 

E. CURRENT LIABILITIES:   

Current A/C with BPC 7,23.77 - 

Accounts Payable 56,92.67 38,99.27 

Provision for Taxation 29,56.85 31,20.00 

ADP Loan (Short Term Portion) 1,02.19 2,69.38 

Dividend Payable 3,30.00 3,30.00 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 98,05.48 76,18.65 

TOTAL LIABILITES & SHAREHOLDER’S EQUITY (C+D+E) 315,85.16 304,73.34 
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EASTERN REFINERY LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE 

INCOME 

For the ended June 30,2018 
 

                                                                                   TAKA IN LAKH 

 
 June 30,2018 June 30,2017 

Total Revenue 162.21.03 184,11.08 

Deduct: Processing Expenses 117,05.06 120,31.75 

Gross Profit 45,15.97 63,79.33 

Less: Administrative Expenses 44,85.40 48,31.43 

Financial Expenses 19.49 36.24 

 45,04.89 48,67.67 

Operating Profit/(Loss) 11.08 15,11.66 

Add: Other Comprehensive Income 10,30.37 12,24.81 

Adjustment in respect of prior year (Expense)/income 3,39.54 (8,98.93) 

 13,69.91 3,25.88 

Net Profit/ (Loss) before Taxation and W.P.P Fund 13,80.99 18,37.54 

Lwss: Contribution to WPP Fund 69.05 91.88 

Net Profit/ (Loss) Before Taxation 13,11.94 17,45.66 

Less Income Tax Expenses:   

Current Tax (Provision for Taxation) 2,65.01 5,99.42 

Deferred Tax (Income)/Expenses 2,02.01 40.00 

 4,67.02 6,39.42 

Net Profit after Taxation 8,44.92 11,06.24 

Add: Balance brought forward from last year 8,24.34 3,53.49 

Profit available for Appropriation and adjustment 16,69.26 14,59.73 

Appropriations/ adjustment:   

Revenue Reserve (1,00.00) (2,00.00) 

Proposed Dividend (3,30.00) (3,30.00) 

Capital Reserve (1,18.12) (1,22.56) 

Adjustment against Expenses & Others (4,57.74) 17.17 

 (10,05.86) (6,35.39) 

Retained Earning carried forward 6,63.40 8,24.34 

Earning per share (EPS)- Basic (Taka) 25,60  33.52 
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এরর্ গ্যা র্রর্ভমটড  

 

এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড , ফাংরাবদ মবট্রার্রয়াভ কব িাবযন (র্ফর্র্) এয ভার্রকানায় র্যচার্রত এরর্র্জ 

মফাতরজাত  যফযাকাযী একটি প্রর্তষ্ঠান। এটি একটি াফর্রক র্রর্ভবটড মকাম্পার্ন , মায তবাগ 

ময়াবযয ভার্রক র্ফর্র্। এই মকাম্পার্নটি ফতিভাবন মদব দ্য ’টি এরর্র্জ ফটর্রং প্ল্যান্ট র্যচারনা কযবছ- 

মায ভবধ্য প্রথভটি ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটবড ক্রুড অবয়র প্রর্ক্রয়াজাত কযায ভয় উজাত র্ববফ প্রাপ্ত 

এরর্র্জ মফাতরজাত কযায জন্য ১৯৭৭-৭৮ াবর চট্টগ্রাভস্থ বতোয় র্নভ িাণ কযা য় এফং র্িতীয়টি 

আযর্র্জর্এর-এ এনর্জএর ফ্রাকবনন কযায ভয় উৎার্দত এরর্ র্জ মফাতরজাত কযায জন্য ১৯৯৭-

৯৮ াবর র্বরবটয বকরাটিরায় র্নভ িাণ কযা য়। চট্টগ্রাভ  বকরাটিরা এরর্র্জ ফটর্রং প্ল্যাবন্টয ফার্ল িক 

উৎাদন যভতা মথাক্রবভ ১০,০০০ এফং ৮,৫০০ মভোঃ টন। আর্থ িক অফস্থাবনয র্দক র্দবয় এরর্ গ্যা 

র্রর্ভবটবডয অনুবভার্দত মূরধন ৫০.০০ মকাটি টাকা এফং র্যমার্ধত মূরধন ১০.০০ মকাটি টাকা। 

 

এক নজবয এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড 
 

র্ফফযণ চট্টগ্রাভ প্ল্যান্ট বকরাটিরা প্ল্যান্ট 

প্রকল্প ভাপ্ত আগষ্ট, ১৯৭৮ র্রোঃ জুন, ১৯৯৮ র্রোঃ 

ফার্নর্জযক উৎাদন শুরু মবন্ফম্বয, ১৯৭৮ র্খোঃ মবন্ফম্বয, ১৯৯৮ র্রোঃ 

মকাম্পানী র্নফন্ধন ৩ ভাচ ি, ১৯৮৩ র্রোঃ  

এরর্র্জ ভজুদ যভতা ২৫০ মভোঃ টন (৬টি বুবরট) ৩০০ মভোঃ টন (৬টি বুবরট) 

র্পর্রং মের  ১০টি (স্টযাটিক) ৬টি (কযাবযাবজর) 

র্র্রন্ডায র্য-মটর্ষ্টং ইউর্নট ১টি ১টি 

এয়ায কভবপ্রায ৪টি ২টি 

গ্যা কভবপ্রায ২টি ১টি 

র্ডবজর মজনাবযটয ২টি(৬৫  ২০০ মকর্বএ) ২টি (১২৫  ২০০ মকর্বএ) 

াফ-মস্টন ১টি ১টি 

র্, এপ. আই ইউর্নট ১টি ১টি 

   

অনুবভার্দত জনফর 

কভ িকতিা ২১ জন ১০ জন 

স্টাপ ৬৫ জন ৫৭ জন 

মভাট ৮৬ জন ৬৭ জন 
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ক োম্পোননয ম্পদ ও দোয়েয নফফযনী  

নফফযণ জুন ৩০,২০১৯ তোনযয়ে জুন ৩০,২০১8 তোনযয়ে 

  টো ো টো ো 

ম্পদ: 

  স্োেী ম্পদ:     

করোোর্ট ি প্ল্যোন্ট এন্ড ইকুম্যোন্ট               823,146,658.00                 842,979,314.00  

আনুয়তোনলয় য জন্য নফরনিত ব্যে                  44,537,587.00                                      -    

স্থোেী আভোনত (অফচে তনফর)               585,900,000.00                578,900,000.00  

কভোট        1,453,584,245.00        1,421,879,314.00  

চরনত ম্পদ:     

ভজুদ                  20,546,531.00                  24,682,345.00  

ব্যফোনে  ও অন্যোন্য কদনো                137,515,178.00                 180,977,031.00  

সুদ ফোফদ োওনো                 17,345,678.00                  14,610,626.00  

অগ্রীভ. জোভোনত ও অগ্রীভ রদোন                 64,773,589.00                  81,602,066.00  

স্বল্প কভেোনদ আভোনত                 50,000,000.00                  50,000,000.00  

নগদ ও ব্যোাংয়  জভো                 52,957,753.00                 120,789,843.00  

কভোট চরনত ম্পদ               343,138,729.00                 472,661,911.00  

কভোট ম্পদ       1,796,722,974.00        1,894,541,225.00  

কেোযয়োল্ডোযয়দয স্বত্ব ও দোেমূ: 

  কেোযয়োল্ডোযয়দয স্বত্ব:     

কেোয মুরধন                 100,000,000.00                 100,000,000.00  

নিনত                143,000,000.00                 143,000,000.00  

অফচে তনফর নিনত (পুনিভূত)               322,394,496.00                298,093,258.00  

নযবযোল্যযয়েন নিনত                778,801,942.00                796,756,421.00  

অনফতযনকৃত মুনোপো                  44,134,946.00                     1,618,131.00  

কভোট কেোযয়োল্ডোযয়দয স্বত্ব      1,388,331,384.00        1,339,467,810.00  

দীর্ ি কভেোদী দোে: 

  দীর্ কভেোনদ ঋণ                   6,864,113.00                  11,296,567.00  

ননযোত্তো জোভোনত (ননরন্ডোয)                 73,843,168.00                   73,845,521.00  

কভোট দীর্ ি কভেোদী দোে:           80,707,281.00             85,142,088.00  

চরনত দোে:     

ব্যফোনে  ও অন্যোন্য োওনোদোয                 173,621,454.00                356,621,143.00  

রনবন ও ফয় েো               124,676,522.00                  65,956,162.00  

অন্যোন্য দোে                 20,305,868.00                  39,843,670.00  

দীর্ কভেোনদ ঋণ (চরনত অাং)                    4,432,454.00                     4,432,453.00  

শ্রনভ  মুনোপোয রবযোাং তনফর                    4,648,011.00                    3,077,899.00  

কভোট চরনত দোে         327,684,309.00          469,931,327.00  

কভোট কেোযয়োল্ডোযয়দয স্বত্ব ও দোে       1,796,722,974.00        1,894,541,225.00  
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ফছযনবনত্ত  ক োম্পোননয রোব করো োন নোয়ফয নফফযনী  

   নফফযণ ২০১৮-১৯ ২০১7-১8 

  অথ ি ফছয অথ ি ফছয 

  টো ো টো ো 

কভোট নফক্রে   963,670,822.00    774,123,070.00  

ফোদ: মূল্য াংয়মোজন  য          35,475,499.00          30,171,883.00  

নীট নফক্রে   928,195,323.00    743,951,187.00  

ফোদ: নফনক্রত য়েয মূল্য        852,640,400.00        701,478,800.00  

কভোট রোব     75,554,923.00     42,472,387.00  

ফোদ: রোনন  ব্যে ও োধোযণ েযচ          51,891,376.00          50,649,425.00  

ব্যফোনে  রোব    23,663,547.00      (8,177,038.00) 

ফোদ: আনথ ি  েযচ মূ              703,343.00              926,543.00  

নযচোরন রোব/(করো োন)     22,960,204.00      (9,103,581.00) 

কমোগ:অনযচোরন আে           50,148,519.00          50,159,641.00  

পূফ িফতী ফছয়যয আে/ব্যে          19,851,500.00          20,501,917.00  

শ্রনভ  অাংনদোনযত্ব তনফর ও  য পূফ িফতী মুনোপো     92,960,223.00     61,557,977.00  

শ্রনভ  অাংনদোনযত্ব তনফয়রয রোপ্য            4,648,011.00           3,077,899.00  

 য পূফ িফতী নীট মুনোপো     88,312,212.00     58,480,078.00  

আে য়যয জন্য নিনত         36,035,463.00         26,043,072.00  

 য যফতী মুনোপো     52,276,749.00     32,437,006.00  

নফতযণয়মোগ্য মুনোপো     52,276,749.00     32,437,006.00  

নফতযণঃ 

  রস্তোনফত রবযোাং            5,000,000.00            1,500,000.00  

অফচে তনফর নিনতয়ত স্থোনোন্তয          24,301,238.00          18,732,502.00  

োধোযণ নিনতয়ত স্থোনোন্তয         30,000,000.00                             -    
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ইস্টান প লুলিদকন্ট পেন্ডা প ললমদেি 

             

                                                                  পকাম্পালন পপ্রাফাই  

             

             প্রিান কায পায়         :  ১৯৮ েরঘাে পরাি, চট্টগ্রাম,বাাংাদেল। 
             প্রিান স্থােনা            :  গুপ্তখা, েদিঙ্গা, চট্টগ্রাম, বাাংাদেল ।   
             লনবিদনর িালরখ       :  ২২ অদক্টাবর, ১৯৬৩ 

          ব্যবার প্রকৃলি          :  সি লবেিন পকাম্পানী গুদার েদি লুলিদকটিাং অদয় পেলন্ডাং এবাং গ্রীজ ামগ্রী 

প্রলক্রয়াজািকরি।   
             পকাম্পানীর িরন        :  োবলক ললমদেি পকাম্পানী।      
             িালকাভূলক্ত            :  ঢাকা স্টক এক্সদচঞ্জ এর লি িালকাভূক্ত।  
             অনুদমালেি  ভিন     :  ৯.৯৪০ লমলয়ন োকা 

             েলরদলালিি ভিন     :  ৯.৯৪০ লমলয়ন োকা    

             পলয়ার াংখ্যা           :  ৯৯৪,০০০ 
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                                                              ইস্টান প লুলিদকন্ট পেন্ডা প ললমদেি 

৩০ পল জুন ২০১৯  ৩০ পল জুন ২০১৮ িালরদখ আলর্ পক অবস্থার লববরিী 

            

       
েীকা 

 

াজার োকায় 

        

৩০ পল জুন ২০১৯ 

 

৩০ পল জুন ২০১৮ 

            

 

ম্পলত্ত ভ 

        

 

স্থায়ী ম্পলত্ত ভ  

       

 

স্থাবর ম্পলত্ত, যন্ত্রোলি  ককব্জা 

 

৪ 

 

৭,৮১৪ 

 

৮,২২৬ 

 

লবলনদয়াগ 

 

৫ 

 

১,৩০৮ 

 

১,৬০২ 

 

পমাে স্থায়ী ম্পলত্ত ভ 

  
 

 

৯,১২২ 

 

৯,৮২৮ 

 
 

     
 

    

 

চলি ম্পলত্ত ভ 

   
 

    

 

মজুেমা 

   

৬ 

 

১৬,৬০২ 
 

৪৬,৬৫৬ 

 

পেনাোর 
  

৭ 

 

৩২,৩০২ 
 

৮০,৬৩৭ 

 

অলগ্রম, জমা  আগাম প্রোন 

  

৮ 

 

২৯,৭৮০ 
 

৫২,৩৫২ 

 

স্বল্প পময়ােী লবলনদয়াগ (এফলিআর) 

 

৯ 

 

৫০,০০০ 
 

- 

 

নগে  নগে মতুল্য 

  

১০ 

 

১৯০,০৮৭ 
 

১১৩,০১০ 

 

পমাে চলি ম্পলত্ত ভ 

  
 

 

৩১৮.৭৭১ 
 

২৯২,৬৫৫ 

 

পমাে ম্পলত্ত ভ 

   
 

 

৩২৭,৮৯৩ 
 

৩০২,৪৮৩ 

 
 

     
 

    

 

মালকানাত্ব  োয় ভ 
   

    

 

মালকানাত্ব 
    

    

 

পলয়ার ভিন  

   

১১ 

 

৯,৯৪০ 
 

৯,৯৪০ 

 

াংরলিি আয় 

   
 

 

১৭১,৩১৪ 
 

১৫৭,৯৪২ 

 

ািারি লঞ্চলি 

   
 

 

৪০৮ 
 

৪০৮ 

 

পমাে মালকানাত্ব 

   
 

 

১৮১,৬৬২ 
 

১৬৮,২৯০ 

 
 

     
 

    

 

স্থায়ী োয় ভ  
   

    

 

লবলম্বি কর োয় 

  

১২ 

 

১,০১৪ 
 

১,২২৪ 

 

পমাে স্থায়ী োয় ভ 

 
 

 

১,০১৪ 
 

১,২২৪ 

 
  

    
 

    

 

চলি োয় ভ 
   

    

 

অগ্রীম লবক্রয় 
  

১৩ 

 

- 
 

১,৫১৬ 

 

োনাোর  বদকয়া ভ  

  

১৪ 

 

১৩৩,৮০৭ 
 

১১৫,৩৮০ 

 

ভিাাংল খাদি োয় 

  

১৫ 

 

১,৯০০ 
 

১,৫৩১ 

 

আয়কর খাদি োয় 

  

১৬ 

 

৭,৮৭৯ 
 

১২,০১৫ 

 

ভৄনাফার শ্রলমকদের অাংলীোলরত্ব  কল্যান িলব 

 

১৭ 

 

১,৬৩১ 
 

২,৫২৭ 

 

পমাে চলি োয় ভ 

  
 

 

১৪৫,২১৭ 
 

১৩২,৯৬৯ 

 

পমাে োয় ভ 
    

 

১৪৬,২৩১ 
 

১৩৪,১৯৩ 

 

পমাে মালকানাত্ব  োয় ভ 
  

 

৩২৭,৮৯৩ 
 

৩০২,৪৮৩ 

            

 

পলয়ার প্রলি নীে ম্পলত্তর ভল্য (এনএলভ) (োকা) 
 

২৭ 

 

১৮২.৭৬ 
 

১৬৯.৩১ 
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ইস্টান প লুলিদকন্ট পেন্ডা প ললমদেি 

৩০পল জুন ২০১৯  ৩০পল জুন ২০১৮ িালরদখ মাপ্ত বৎদরর ামলগ্রক আদয়র লববরনী 

            

            
            

       

েীকা 

 াজার োকায় 

        
৩০ পল জুন ২০১৯ 

 
৩০ পল জুন ২০১৮ 

            

 পমাে রাজস্ব     ১৮  ২০৫,৩৬৮  ৩৪৯,৫৮০ 

 প্রকৃি খরচ    ১৯  (১৮৩,০৭৮)  (৩০০,৬২৮) 

 পমাে ভৄনাফা / (িলি)      ২২,২৯০  ৪৮,৯৫২ 

 প্রলালনক  ািারি খরচ  ২০  (৩,০২৭)  (২,১০৫) 

 েলরচান াভ / (িলি)    ১৯,২৬৩  ৪৬,৮৪৭ 

 অেলরচান আয়    ২১  ১৩,৬৫৯  ৩,৭৬৪ 

 লবলনদয়াগ িলি ৫.০১  (২৯৪)  (৬৫) 

 ব্যবালয়ক ভৄনাফা  ৩২,৬২৮  ৫০,৫৪৬ 

 ভৄনাফার শ্রলমকদের অাংলীোলরত্ব  কল্যান িলবদ পেয়  ১৭  (১,৬৩১)  (২,৫২৭) 

 করপূব প ভৄনাফা      ৩০,৯৯৭  ৪৮,০১৯ 

 আয়কর বাবে বরাদ্দ         

 চলি বছর     ১৬  (৭,৮৭৯)  (১২,০১৫) 

 পূব পবিী বছর     ১৬  (১৬)  - 

 লবলম্বি কর     ১২  ২১০  ১২ 

         (৭,৬৮৫)  (১২,০০৩) 

 কর েরবিী ভৄনাফা      ২৩,৩১২  ৩৬,০১৬ 

 অন্যান্য ামলগ্রক আয়    -  - 

 পমাে ামলগ্রক আয়    ২৩,৩১২  ৩৬,০১৬ 

            

 পলয়ার প্রলি আয় (ই লে এ- প্রার্লমক (পবলক)) োকায় ২৬  ২৩.৪৫  ৩৬.২৩ 

 

 

 

 
 


