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http://www.bpc.gov.bd/
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“যকাযী কভ িচাযীবদয জনগবণয াবথ র্ভব পমবত বফ। তাযা জনগবণয খাবদভ, পফক, বাই। তাযা 

জনগবণয ফা, জনগবণয পছবর, জনগবণয ন্তান। তাবদয এই ভবনাবাফ র্নবয় কাজ কযবত বফ। ভস্ত 

যকাযী কভ িচাযীবকই আর্ভ অনুবযাধ কর্য, মাবদয অবথ ি আভাবদয াংায চবর তাবদয পফা করুন।”  

 

-জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু পখ মুর্জবুয যভান  
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জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু পখ মুর্জবুয যভান 

ফাাংরাবদ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকাবযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী পখ ার্না 
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 উ          ক্র     ভ     র্ণ     কা 

 

 

ফাাংরাবদবয অন্যতভ বৃত্তভ যাষ্ট্রীয় ভার্রকানাধীন প্রর্তষ্ঠান ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয ২০২০-২১ 

অথ ি ফছবযয ফার্ল িক প্রর্তবফদন প্রকা কযবত পবয আর্ভ আনর্িত। এ প্রর্তবফদবন ৩০ জুন, ২০২১ তার্যবখ ভাপ্ত 

অথ ি ফছবয কব িাবযন এফাং এয অধীনস্থ পকাম্পার্নমূবয কাম িক্রভ র্িবফ কযা বয়বছ। 

 

২০২০-২১ অথ ি ফছবয ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন ৪৪,৪৪৫.৩৩ পকাটি টাকা (াভর্য়ক) মূবেয 

পবরার্রয়াভ ণ্য র্ফক্রয় কবযবছ এফাং র্ফর্বি শুল্ক, কয, বযাট, রবযাাং  উদৃ্বত্ত অথ ি ইতযার্দ খাবত ১৪,২০৮.৪০ 

পকাটি টাকা যকার্য পকালাগাবয প্রদান কবযবছ। ২০২০-২১ অথ ি ফছবয পম াপে অর্জিত বয়বছ, তা র্ফর্র্  

এয অধীনস্থ পকাম্পার্নমূবয কভ িকতিা, কভ িচাযী  পবরার্রয়াভ বণ্যয ব্যফায াবথ জর্িত ব্যর্ি  

প্রর্তষ্ঠাবনয আন্তর্যক বমার্গতা এফাং র্নযর কভ িকাবেয পরশ্রুর্ত। এই আন্তর্যক  প্রতযয়ী বর্ভকায জন্য আর্ভ 

াংর্িষ্ট করবক অর্বনিন জানাই।  

 

জ্বারানী র্নযাত্তায সুষ্ঠ ব্যফস্থানায স্বাবথ ি পবরার্রয়াভ কব িাবযন র্নজস্ব াফর্র্ডয়ার্য পকাম্পার্নমূবয 

ভাধ্যবভ যার্য এফাং পফযকার্য প্রর্তষ্ঠানগুবরায কাম িক্রভ ভন্বয়  তদাযর্কয ভাধ্যবভ পবরার্রয়াভ ণ্যমূবয 

ফাজাযবক র্নয়ন্ত্রবণয অতযাফশ্যকীয় দার্য়ত্ব ারন কবয থাবক। ফাাংরাবদব পবরার্রয়াভ বণ্যয আভদার্ন, 

প্রর্ক্রয়াকযণ  র্ফণবন পফযকার্য খাবতয ক্রভ র্ফকা বে। এছািা প্রথাগত জীফাশ্ম জ্বারানীয র্ফকল্প র্ববফ 

নফায়নবমাগ্য জ্বারানীয ব্যফায প্রার্যত বত মাবে। এবত কবয অদূয বর্ফষ্যবত ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ 

কব িাবযবনয বর্ভকায় প্রমৄর্িগত  র্ফণন দক্ষতায ফহুভার্িক র্যফতিন প্রবয়াজন বফ।  

 

ফতিভান যকাবযয আভবর র্ফর্র্’য আতায় পফ কবয়কটি গুরুত্বপূণ ি প্রকল্প গ্রণ কযা বয়বছ। এফ প্রকল্প 

ফাস্তফার্য়ত বর জ্বারানী র্নযাত্তা র্নর্িত কবয ২০৪১ াবরয ভবধ্য উিত পদ গঠবন ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী পখ 

ার্না পঘার্লত রক্ষয অজিন কযা ম্ভফ বফ।  

 

র্যববল, আর্ভ  প্রার্নক ভন্ত্রণারয়, র্ফর্র্ র্যচারনা ল িদ  াংর্িষ্ট কর যকার্য, স্বায়ত্তার্ত  

পফযকার্য প্রর্তষ্ঠানমূবক আভাবদয কর কভ িকাবে তোঁবদয অকুণ্ঠ ভথ িন  বমার্গতা প্রদাবনয জন্য ধন্যফাদ 

 কৃতজ্ঞতা জানার্ে।  

 

 

                                                                                                (এ র্ফ এভ আজাদ এনর্ডর্) 

                        পচয়াযম্যান (র্চফ) 
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Introduction 

 
I am delighted to publish the annual report of the fiscal year 2020-21 of 

Bangladesh Petroleum Corporation, one of the largest state owned 

organizations of Bangladesh. This report contains the activities of corporation 

and its subsidiary companies as of 30 June 2021 fiscal year. 

 

In the fiscal year 2020-21, Bangladesh Petroleum Corporation has sold 

petroleum products valuing 44,445.33 crore taka (temporary) and has 

deposited 14,208.40 crore taka to the government treasury from the various 

duty, tax, VAT, dividends and surplus money. 

 

The success achieved in 2020-21 fiscal year, is the outcome of relentless works 

and sincere co-operation of BPC and its subsidiary companies’ officers, 

employees as well as people/stakeholders involved in petroleum business. I 

felicitate all involved for their cordial and convincing roles. 

 

For the sound and proper management of fuel security, Bangladesh Petroleum 

Corporation plays an indispensable role directly, to control the market of 

petroleum products through its own subsidiary companies as well as by co-

ordination and supervision of private companies’ activities. 

  

Non-government sectors are developing in the import, processing and 

marketing of petroleum products in Bangladesh. Besides, the use of refillable 

fuel is growing and becoming the alternative to the traditional fossil fuel. For 

this, in the near future, Bangladesh Petroleum Corporation would require 

multidimensional change in technical and marketing skills. 

  

A number of important projects have been agreed under BPC during the 

tenure of the present government. To establish a developed country by 2041, 

the proclaimed goal by the honorable Prime Minister Sheikh Hasina, will be 

achieved, once these projects are implemented ensuring the fuel security.  

 

In conclusion, I would like to thank and express my gratitude to the Ministry of 

Public Administration, BPC Board of Directors and all related government, 

autonomous, non-government organizations for their unhesitating support 

and co-operation for all our activities. 

 

 

 

 (A B M Azad NDC) 

            Chairman (Secretary) 



 

- 11 - 
 

সূ  র্চ    ি 
র্ফলয় পৃষ্ঠা নাং 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয র্যচারনা লদ ি ২০২০-২১ ২০ 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয র্যচারনা লদ ি ২০২১-২২ ২২ 

র্ফশ্ব জ্বারার্ন খাবতয ার্ফ িক অফস্থা ২৩ 

ফাাংরাবদব জ্বারার্ন খাবতয র্চি ২৩ 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয বর্ভকা ২৩ 

রূকল্প (Vision) ২৫ 

অর্বরক্ষয (Mission) ২৫ 

প্রবমাজয আইন  র্ফর্ধমূ ২৭ 

প্রধান কাম িাফরী ২৭ 

র্ফবাগমূ ৩০ 

অধীনস্থ াংস্থামূ ৩০ 

র্টিবজনস্ চাটায ৩১ 

২০২০-২১ অথ িফছবয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ ৪৫ 

অধীনস্থ পকাম্পার্নমূবয কাম িক্রভ ৭৯ 

 

 

  



 

- 12 - 
 

Table of contents 

Subject Page No. 

Board of Directors of Bangladesh Petroleum Corporation 2020-21 20 

Board of Directors of Bangladesh Petroleum Corporation 2021-22 22 

The overall state of the world energy sector 24 

Image of energy sector in Bangladesh 24 

Introduction of Bangladesh Petroleum Corporation 24 

Vision 26 

Mission 26 

Applicable laws and regulations 28 

Main functions 28 

Divisions 30 

Subordinate organizations 30 

Citizen's Charter 32 

Significant activities performed in the fiscal year 2020-21 46 

Activities of subsidiary companies 80 

 

  



 

- 13 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

“যকাবযয জনবফা প্রদাবন র্নবয়ার্জত কর দস্যই ‘াফর্রক াবব িন্ট’ র্াবফ 

র্ফবফর্চত। আয াফর্রক ার্ব িবয মূরভন্ত্র বরা নাগর্যবকয চার্দাবক প্রাধান্য পদয়া। 

আনাযা জনগবণয পফক। আনাযা পম পমখাবনই কাজ কযবফন, আনাবদয াভবন 

থাকবফ শুদৄ ফাাংরাবদ এফাং এ পদবয ভানুল।” 

 

 

জনপ্রান দক 2015 প্রদান অনুষ্ঠাবন প্রদত্ত বালবণ  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী পখ ার্না  
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ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন 

র্যচারনা ল িদ 2020-21 

 

 

 

১। জনাফ এ র্ফ এভ আজাদ এনর্ডর্   -  পচয়াযম্যান 

 পচয়াযম্যান (র্চফ), র্ফর্র্ 

 

২। জনাফ আবুর খাবয়য পভাোঃ আর্ভনুয যভান  -         র্যচারক 

অর্তর্যি র্চফ (সুান  কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা) 

র্ফদ্যযৎ র্ফবাগ 

 

৩। ডোঃ ভোঃ পয আরী             -  র্যচারক 

মৄগ্ম-র্চফ (অাবযন) 

জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ 

 

৪। জনাফ সয়দ পভদী াান   -  র্যচারক 

            র্যচারক (অাোঃ  র্যোঃ), র্ফর্র্। 

   

  ৫। জনাফ পভাাম্মদ ীদ্যর আরভ   -  র্যচারক 

   র্যচারক (অথ ি), র্ফর্র্। 

 

  ৬। জনাফ াান খাবরদ পয়ার   -  র্যচারক 

   মৄগ্মর্চফ 

   অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়। 

 

   

র্চফ 

জনাফ পভাোঃ রার পাবন 
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“সুখী  মৃদ্ধারী পদ গিবত বর পদফাীবক কবঠায র্যশ্রবভয ভাধ্যবভ উৎাদন ফািাবত 

বফ। র্কন্তু একটি কথা বৄবর পগবর চরবফ না- চর্যবিয র্যফতিন না বর এই অবাগা পদবয বাগ্য 

পপযাবনা মাবফ র্ক না বি। স্বজনপ্রীর্ত, দ্যনীর্ত  আত্মপ্রফঞ্চনায উববি পথবক আভাবদয করবক 

আত্মভাবরাচনা, আত্মাংমভ  আত্মশুর্দ্ধ কযবত বফ।”  

 
 

-RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb 
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ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন 

র্যচারনা ল িদ 2021-22 

 

 

১। জনাফ এ র্ফ এভ আজাদ এনর্ডর্   -   পচয়াযম্যান 

 পচয়াযম্যান (র্চফ), র্ফর্র্ 

 

২। জনাফ আবুর খাবয়য পভাোঃ আর্ভনুয যভান  -         র্যচারক 

অর্তর্যি র্চফ (সুান  কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা) 

র্ফদ্যযৎ র্ফবাগ 

 

৩। ডোঃ ভোঃ পয আরী             -  র্যচারক 

মৄগ্ম-র্চফ (অাবযন) 

জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ 

 

  ৪। জনাফ খার্রদ আবভদ    -  র্যচারক 

   র্যচারক (র্ফণন)/(অাোঃ  র্যোঃ), র্ফর্র্ 

 

  ৫। জনাফ কাজী মুাম্মদ পভাজাবম্মর ক  -  র্যচারক 

   র্যচারক (অথ ি), র্ফর্র্ 

 

  ৬। জনাফ াান খাবরদ পয়ার   -  র্যচারক 

   মৄগ্মর্চফ 

   অথ ি র্ফবাগ, অথ ি ভন্ত্রণারয়। 

 
   

র্চফ 

জনাফ পভাোঃ রার পাবন 
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ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন  

ফার্ল িক প্রর্তবফদন ২০২০-২০২১ 

 

১.১ র্ফবশ্ব জ্বারার্ন খাবতয ার্ফ িক অফস্থা 
 

জ্বারার্ন পতর পম পকান পদবয উিয়ন  অথ িনীর্তবত গুরুত্বপূণ ি বর্ভকা ারন কবয থাবক। র্ফশ্বব্যাী ব্যফা-ফার্ণজয  

অথ িননর্তক কাম িক্রবভ জ্বারার্ন পতর র্ফগত একত ফছবযয পফর্ ভয় ধবয প্রধান চার্রকা র্ি র্ববফ কাজ কযবছ। 

জ্বারার্ন খাবতয ার্ফ িক উৎাদন, ব্যফস্থানা  ভাথার্ছু জ্বারার্ন ব্যফায পথবক একটি পদবয অথ িননর্তক মৃর্দ্ধয র্ফলবয় 

ধাযণা ায়া মায়। ফতিভাবন র্ফবশ্ব ফার্ল িক জ্বারার্ন পতবরয চার্দা প্রায় ৪৪২৩ র্ভর্রয়ন পভর্রক টন। 

 

১.২    ফাাংরাবদব জ্বারার্ন খাবতয র্চি 
 

ফাাংরাবদবয জ্বারার্ন র্নযাত্তা র্নর্িত কযায দূযদী র্যকল্পনায আতায় জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু পখ মুর্জবুয যভান 

১৯৭৪ াবর ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ আইন প্রণয়ন কবযন। এ আইবন পদবয গ্যা এফাং পতর পক্ষিমূ যকাবযয র্নয়ন্ত্রবণ 

আব। জ্বারার্ন পতর আভদার্ন, উৎাদন, ভজুদ  র্ফণবনয ার্ফ িক ব্যফস্থানায রবক্ষয ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ 

কব িাবযন প্রর্তর্ষ্ঠত য়। র্ফর্র্’য আতায় র্তনটি জ্বারার্ন পতর র্ফণন পকাম্পার্ন, একটি র্যপাইনাযী, একটি এরর্ 

গ্যা প্ল্যান্ট এফাং দ্যটি লুফ পের্োং প্ল্যান্ট যবয়বছ। জ্বারার্ন পতর ব্যফাবযয সফর্শ্বক তার্রকায় ফাাংরাবদবয অফস্থান ৭৭ তভ। 

২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয পদব ব্যফহৃত পভাট জ্বারার্ন পতবরয র্যভাণ র্ছর প্রায় ৬২.৯৯ রক্ষ পভোঃ টন। পফযকার্য খাবত 

স্থার্ত র্ফদ্যযৎ পকন্দ্র কতৃিক পাবন ি অবয়র আভদার্ন, যকায কতৃিক এরএনর্জ আভদার্ন এফাং কবযানা বাইযা ভাভার্যয 

প্রবাফ বে জ্বারার্ন পতবরয ব্যফায পূফ িফতী অথ ি ফছবযয ৫৫.০৩ রক্ষ পভর্রক টবনয তুরনায় এ ফছবয প্রায় ১৪.৪৭%  

বৃর্দ্ধ পবয়বছ। 

 

১.৩  জ্বারার্ন খাবত ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয বর্ভকা  

 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন প্রর্তষ্ঠারবে ১৯৭৬ াবর পদব পবরার্রয়াভ বণ্যয চার্দা র্ছর প্রায় ১১ রক্ষ পভর্রক 

টন। ক্রভান্ববয় বৃর্দ্ধ পবয় ২০২১-২২ অথ ি ফছবযয প্রাক্কর্রত চার্দা দোঁর্িবয়বছ ফাৎর্যক প্রায় ৬৭.৭৩ রক্ষ পভর্রক টন। 

র্ফগত ২০২০-২১ অথ ি ফছবয পদব ব্যফহৃত পভাট জ্বারার্ন পতবরয র্যভাণ র্ছর প্রায় ৬২.৯৯ রক্ষ পভর্রক টন। জ্বারার্ন 

পতবরয ৬২.৯২% পমাগাবমাগ/র্যফন, ১৫.৪৯% কৃর্ল, ৭.১৫% র্ল্প, ১০.৩৫% র্ফদ্যযৎ, ১.৫৫% গৃস্থারী এফাং ২.৫৪% 

অন্যান্য খাবত ব্যফায বয়বছ। ব্যফহৃত জ্বারার্নয ৭২.৯৮% র্ডবজর, ৮.৮৭% পাবন ি অবয়র, ৬.০১% পবরার, ৪.৮২% 

অকবটন, ১.৬২% পকবযার্ন, ৩.৭৮% পজট এ-১ এফাং ১.৯২% অন্যান্য পতর। পদবয কৃর্ল, র্যফন, র্ফদ্যযৎ, র্ল্প 

অন্যান্য খাবত এফাং ার্ফ িকবাবফ জাতীয় অথ িনীর্তবত জ্বারার্ন পতবরয বর্ভকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি। অথ িনীর্তয উির্তয াবথ 

াবথ জ্বারার্ন পতবরয ব্যফায বৃর্দ্ধয াাার্ র্নযফর্েি জ্বারার্ন যফযাবয গুরুত্ব ফািবছ। 

 

পদবয ার্ফ িক জ্বারার্ন চার্দায প্রায় ৮% পমাগান আবছ স্থানীয় উৎ বত এফাং অফর্ষ্ট প্রায় ৯২% আভদার্নয ভাধ্যবভ। 

র্যবার্ধত পতবরয াাার্ র্নয়র্ভতবাবফ অর্যবার্ধত পতর আভদার্ন কযা বে। আভদার্নকৃত অর্যবার্ধত পতর 

পদবয একভাি র্যপাইনাযী ইস্টান ি র্যপাইনার্য র্রোঃ (ইআযএর) এ প্রর্ক্রয়াকযণ কযা বে, মায ফার্ল িক প্রর্ক্রয়াকযণ ক্ষভতা 

প্রায় ১৫ রক্ষ পভর্রক টন। ইআযএর ফতিভাবন অকবটন, পবরার, র্ডবজর, পকবযার্ন, পাবণ ি অবয়র, এভটিটি, এর্ফর্এ, 

পজর্ফ, ন্যাপথা, র্ফটুর্ভন এফাং এরর্র্জ উৎাদন কযবছ। উৎার্দত এরর্র্জ ফটর্রাং কবয গৃস্থার্রয জ্বারার্ন র্ববফ 

ব্যফহৃত বে। র্ফর্বি যকার্য গ্যা র্পল্ড   পফযকার্য কনবডনবট ফ্র্যাকবনন প্ল্যান্ট বত পবরার, অকবটন, 

র্ডবজর, পকবযার্ন, রাইট এভএ, এভটিটি  এর্ফর্ ায়া মাবে। 
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Bangladesh Petroleum Corporation 

Annual Report 2020-2021 

1.1 Overall Status of Global Fuel Sector 
 

Fuel oil plays important roles in any country’s development and economy. For more 

than hundred years, fuel oil has been contributing as the main driving force in trades 

and economic activities across the world. It is predictable about the economic 

prosperity of a country by the overall production of fuel sectors, management and 

overhead consumption of the fuel. Currently, the annual demand of fuel oil around 

the world is about 4423 million metric tons. 

 

1.2 Standing of Fuel Sector in Bangladesh 
 

Father of the Nation Bangabondhu Sheikh Mujib Ur Rahman formulated Bangladesh 

Petroleum Act in 1974, with a discreet plan of ensuring the fuel security of 

Bangladesh. Under this Act, the gas and oil sectors belong to the Government’s 

control. Bangladesh Petroleum Corporation had been established for the overall 

management of import, production, stock and marketing of fuel oil. Under BPC, there 

are three fuel oil marketing companies, one refinery, one LP gas plant and two lube 

blending plants available. Bangladesh is in 77
th

 position in global index of fuel oil 

consumption. In 2020-2021 fiscal year, the quantity of fuel oil used in the country, was 

approximately 62.99 million metric tons. Despite the import of furnace oil by private 

power plant, LNG by Government and the effect of Corona Virus pandemic, the use of 

fuel oil increased this year at 14.47% in comparison to the previous fiscal year’s 55.03 

million metric tons.  

 

1.3 The Role of Bangladesh Petroleum Corporation at the Fuel Sector 
 

At the establishment of Bangladesh Petroleum Corporation in 1976, the demand for 

petroleum products in the country was about 11 million metric tons. by gradually 

increasing , in 2021 – 2022 fiscal year, the estimated demand became 67.73 million 

metric tons. In the last 2020-2021 fiscal year the used total fuel oil was about 62.99 

million metric tons. Fuel oil was used as 62.92% in communication and transportation, 

15.49% in agriculture, 7.15% in industry, 10.35% in power, 1.55% in household need 

and 2.54% in other sectors. The consumed fuels were : 72.98%  diesel, 8.87% furnace 

oil, 6.01% petrol, 4.82% octane, 1.62% kerosene, 3.78% Jet A-1 and 1.92% other oil. The 

role of fuel oil is very important for agriculture, transportation, power, industry, and 

other sectors and for overall national economy. The importance of uninterrupted fuel 

supply has been increased along with the economic growth and use of extended fuel 

oil.  

 

Almost 8% of country’s overall demands for fuel are fulfilled from domestic source 

and the rest 92% are by import. Along with the refined oil, crude oil is being imported 

regularly. Imported crude oil is being processed in the country’s only refinery – 

Eastern Refinery Limited (ERL) and its annual processing capacity is about 15 million 

metric tons. ERL is currently producing octane, petrol, diesel, kerosene, furnace oil, 

MTT, SBPS, JBO, naphtha, bitumen, and LPG. The processed and bottled LPG is being 

used as household fuel. Petrol, octane, diesel, kerosene, light MS, MTT, and SBP are 

obtained from various government gas fields and private condensate fractionation 

plants.  



 

- 19 - 
 

াযা পদব র্নযর্ফর্েি জ্বারার্ন তবর যফযাবয জন্য ফতিভাবন প্রধান স্থানা ১১টি পনৌ র্বর্ত্তক র্ডবা, ৭টি পযরবড 

র্ডবা, ২টি ফাজি র্ডবা, ১টি গ্যা র্পল্ড াংরে র্ডবা এফাং ৩টি এবর্য়বন র্ডবা অথাৎ পভাট ২৪টি র্ডবা যবয়বছ। াযা 

পদব র্নযর্ফর্েি জ্বারার্ন পতর যফযা কাম িক্রবভ প্রায় ৫০,০০০ (ঞ্চা াজায) জনফর প্রতযক্ষবাবফ র্নবয়ার্জত যবয়বছ। 

 

ব্যফহৃত জ্বারার্ন পতবরয প্রায় ৮২.৩১% পনৌ বথ, ৯.৭১% পযর বথ এফাং ৭.৯৮% িক বথ র্যফন বয় থাবক। পনৌ 

বথ জ্বারার্ন র্যফবন র্নবয়ার্জত ফ িবভাট ট্াাংকাবযয (পকাস্টার ৯০টি, পফ-ক্রর্াং শ্যাবরা ড্রাপট ৭০টি, শ্যাবরা ড্রাপট ৪টি 

 র্ভর্ন অবয়র ট্াাংকায ১৫টি) াংখ্যা ১৭৯টি। প্রধান স্থানা ছািা পতুো/পগাদনাইর, ফাঘাফািী, পদৌরতপুয, ফর্যার, 

চোঁদপুয, ঝারকাঠি, সবযফ, আশুগঞ্জ, াচনা ফাজায, পভাাংরা এফাং র্চরভাযী র্ডবা নদী পকর্ন্দ্রক। াফ িতীপুয, যাংপুয, 

যাজাী/র্যয়ান, নাবটায, র্বরট/পভাগরাফাজায, শ্রীভঙ্গর এফাং ইর্এর র্ডবা পযরবড র্ডবা র্ববফ অর্বর্ত। 

পদবয প্রতযন্ত অঞ্চবরয গ্রাবকয পদাযবগািায় জ্বারার্ন পতর পৌৌঁছাবনায কাবজ র্নবয়ার্জত যবয়বছ ২২৭২টি র্পর্রাং পস্টন, 

২৯১৯টি এবজন্ট/র্ডর্ির্ফউটয, ৬৬৩টি প্যাক্ড বয়ন্ট র্ডরায, ৩১২৫টি এরর্র্জ র্ডরায  ১১৬টি পভর্যন র্ডরায। 

 

জ্বারার্ন পতবরয ফতিভান ব্যফাবযয ধাযায় পদব প্রায় ৩৫/৪০ র্দবনয চার্দায ভর্যভাণ আভদার্নকৃত পতর ভজুদ যাখা 

ম্ভফ য়। ২০০৯ াবর পদব জ্বারার্ন পতর ভজুদ ক্ষভতা র্ছর প্রায় ৯ রক্ষ পভর্রক টন এফাং ফার্ল িক চার্দায র্যভাণ র্ছর 

প্রায় ৩৩ রক্ষ পভর্রক টন। ফতিভাবন ভজুদ ক্ষভতা ১৩.০৯ রক্ষ পভর্রক টন এফাং ২০২১-২২ অথ ি ফছবযয পবরার্রয়াভ 

বণ্যয চার্দা র্নরূণ কযা বয়বছ প্রায় ৬৭.৭৩ রক্ষ পভর্রক টন। পদব জ্বারার্ন পতবরয র্নযাদ ভজুদ গবি পতারায জন্য 

র্ফর্র্ ভজুদ ক্ষভতা বৃর্দ্ধয কাম িক্রভ অব্যাত পযবখবছ। তাছািা উৎ ফহুমুখীকযবণয আতায় বাযবতয নুভারীগি 

র্যপাইনাযী বত পতর আভদার্নয জন্য বাযত-ফাাংরাবদ পফ্র্ের্ াই রাইন র্নভ িাণ প্রকল্প চরভান আবছ। নদী বথ 

ট্াাংকাবযয র্যফবতি াই রাইবনয ভাধ্যবভ জ্বারার্ন র্যফবনয জন্য চট্টগ্রাভ-ঢাকা াই রাইন প্রকবল্পয কাজ চরভান 

যবয়বছ। মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভান ফিবয উবিাজাাবজয জ্বারার্ন পতবরয চার্দা র্নযফর্েি যাখায রবক্ষয 

ীতরক্ষযা নদীয তীয বত র্ফভানফিয ম িন্ত র্তরগঞ্জ-কুর্ভ িবটারা াই রাইন র্নভ িাণ প্রকল্প ফাস্তফার্য়ত বে। ইআযএর 

ইউর্নট-২ প্রকল্প ফাস্তফায়বনয কার্যগর্য ম িায় চরভান যবয়বছ। আভদার্নকৃত জ্বারার্ন পতর খারা আদৄর্নকায়বনয আতায় 

কুতুফর্দয়া বত বতঙ্গা ম িন্ত র্বঙ্গর বয়ন্ট মুর্যাং াইরাইন প্রকল্প চরভান আবছ। 

 

র্ফর্র্ এফাং এয অঙ্গ প্রর্তষ্ঠানমূ গত ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎবয বযাট, ট্াক্স  র্ফর্বি ধযবনয র্ডউটি খাবত যকার্য 

যাজস্ব জভা র্দবয়বছ প্রায় ৮,৯০৮.৪ পকাটি টাকা। এছািা যকার্য খাবত রবযাাং ফাফদ ৩০০ পকাটি টাকা এফাং উদৃ্বত অথ ি 

র্ববফ ৫,০০০ পকাটি টাকা প্রদান কযা বয়বছ। পদব জ্বারার্ন র্নযাত্তায স্বাবথ ি াংর্িষ্ট কবরয ার্ফ িক বমার্গতায় 

র্নযফর্েিবাবফ জ্বারার্ন পতর যফযাবয জন্য র্ফর্র্’য প্রবচষ্টা অব্যাত আবছ। 

 

১.4  ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয রূকল্প (Vision) 

 

পদবয ফ িি র্নযফর্েিবাবফ সুরব মূবে জ্বারার্ন ণ্য র্ফতযণ র্নর্িতকযণ 

 

১.5 ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয অর্বরক্ষয (Mission) 

 

 জ্বারার্ন ণ্য আভদার্ন, যপ্তার্ন, র্যবাধন  ফন্টবনয ভাধ্যবভ পদবয ফ িি জ্বারার্ন র্নযাত্তা র্নর্িতকযণ; 

 জ্বারার্ন র্ফলয়ক অফকাঠাবভা উিীতকযণ; 

 র্যচারন কাম িক্রবভয আদৄর্নকায়ন। 

  



 

- 20 - 
 

To supply uninterrupted fuel oil countrywide, presently, there are (including main 

depot) 11 marine depots, 7 railhead depots, 2 barge depots, 1 gas field adjoining depot 

and 3 aviation depots, which is a total of 24 depots available. For the uninterrupted 

supply of the fuel oil across the country, almost 50,000 workers are directly engaged.  

 

About 82.31% of consumed fuel oil by sea, 9.71% by the railroad, and 7.98% by road 

are transported. The total number of tankers engaged in marine way is 179 ( coastal 

90, bay-crossing shallow draft 70, shallow draft 4 and mini oil tanker 15). Except the 

main plant, Fotulla/Godnail, Baghabari, Doulotpur, Barisal, Chandpur, Jhalokathi, 

Voirob, Asugonj, Shachna Bazar, Mongla and Chilmari depots are all river centred.  

Parbotipur, Rongpur, Rajshahi/Horyan, Natore, Sylhet/Moglabazar, Srimongol and 

EPOL depots are known as railhead depots. There are 2272 filling stations, 2919 

agents/distributors, 663 packed point dealers, 3125 LPG dealers and 116 marine 

dealers available to deliver fuel oil to the doorsteps of the customers across the 

remote areas of the country.  

 

With the current flow of the use of fuel oil, in the country, about 35/40 days equivalent 

demand of imported oil can be stocked. In 2009, the fuel oil stock capacity in the 

country, was about 9 million metric tons and the annual demand was about 33 million 

metric tons. Stock capacity at the moment is 13.09 million metric tons and the 

demand for 2021-22 fiscal years’ petroleum products is  determined about 67.73 

million metric tons. To build up the safe stock of fuel oil in the country, BPC is 

continuing activities to increase stock capacity. Besides, under the multifaceted 

sources, India-Bangladesh friendship pipeline construction project is underway to 

import oil from India’s Numaligor refinery. Chattogram –Dhaka pipeline project 

works are going on to transport fuel through pipeline instead of tankers by sea.From 

the bank of Shitalokkha to airport, Pitolgonj pipeline construction project is being 

implemented to facilitate uninterrupted fuel oil for aircrafts in Hazrat Shahjalal 

International Airport. Technical stage is running for the implementation of ERL of 

unit 2 project. Under the modernization of the discharge of imported fuel oil, single 

point mooring pipeline project is underway from Kutubdiya to Patenga. 

 

BPC and its subsidiary companies deposited government revenue of around 8908.4 

crore taka from the VAT, tax, and various duties in 2020-2021 fiscal year. Apart from 

this, 300 crore taka as dividends in government sector and surplus money of 5000 

crore taka were given. For the sake of fuel security in the country , with overall co-

operation of all involved and for uninterrupted fuel oil supply BPC is endeavouring 

constantly.  

 

1.4 Vision of Bangladesh Petroleum Corporation 
 

Ensuring the uninterrupted distribution of fuel oil across the country  at a lower cost. 

 

1.5 Mission of Bangladesh Petroleum Corporation 

 

 Ensuring the fuel security throughout the country by import, export, refining, 

and distribution of fuel products. 

 Developing the infrastructure related to fuel  

 Modernization of management activities 
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১.6  প্রবমাজয আইন  র্ফর্ধমূ 

  

(ক) আইনমূ 

(1) ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ আইন, ১৯৭৪ 

(2) ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন অড িন্যান্স, ১৯৭৬ 

(3) র্ফদ্যযৎ  জ্বারানীয দ্রুত যফযা বৃর্দ্ধ (র্ফবল র্ফধান) আইন, ২০১০ 

(4) ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন আইন, ২০১৬ 

 

(খ)  র্ফর্ধ/নীর্তভারা 

(1) জাতীয় জ্বারার্ন নীর্তভারা, ২০০৪ 

(2) তযরীকৃত পবরার্রয়াভ গ্যা (এরর্র্জ) র্ফর্ধভারা, ২০০৪ 

(3) ব্যফহৃত লুর্িবকটিাং অবয়র র্য-র্যপাইন কর্যয়া ভান ম্মত পফই অবয়র উৎাদবনয অনুবভাদন প্রদাবনয 

নীর্তভারা, ২০০৯ 

(4) জ্বারার্ন পতর র্ফক্রবয়য রবক্ষয নতুন র্পর্রাং পস্টন/ার্ব ি পস্টন স্থাবন র্ডরায র্নবয়াগ াংক্রান্ত নীর্তভারা, 

২০১৪ 

(5) এরর্র্জ ফটর্রাং প্ল্যান্ট স্থাবনয নীর্তভারা, ২০১৬ 

 

১.7 ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয প্রধান কাম িাফরী 

 

(1) র্যবার্ধত এফাং অর্যবার্ধত পবরার্রয়াভ বণ্যয াংগ্র  আভদার্ন। 

(2) অর্যবার্ধত পবরার্রয়াভ প্রর্ক্রয়াজাতকযণ এফাং র্ফর্বি পগ্রবডয পবরার্রয়াভ বণ্যয উৎাদন। 

(3) পবরার্রয়াভ পাধণাগায এফাং এয াংর্িষ্ট অন্যান্য সুবমাগ-সুর্ফধা প্রর্তষ্ঠা কযা। 

(4) পফ-স্টক, প্রবয়াজনীয় াংবমাজবনয ফস্তু এফাং অন্যান্য যাায়র্নক ণ্য উৎাদন। 

(5) লুর্িকযান্ট পতবরয আভদার্ন  উৎাদন। 

(6) ব্যফহৃত লুর্িকযান্ট এয জন্য পূণব্যিফাযবমাগ্য প্ল্যান্ট প্রর্তষ্ঠা। 

(7) অফকাঠাবভা প্রর্তষ্ঠা এফাং র্যপাইনাযীয অফর্ষ্টাাং প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য প্রবয়াজনীয় দবক্ষ গ্রণ। 

(8) পবরার্রয়াভ বণ্যয ভজুদ ক্ষভতা বৃর্দ্ধয রবক্ষয র্যকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন। 

(9) আন্তোঃভাবদীয় পতবরয ট্াাংকায াংগ্র  প্রস্তুতকযণ। 

(10) পবরার্রয়াভ ণ্য র্ফণবনয জন্য প্রবয়াজনীয় পক্ষি প্রস্তুত  এয ম্প্রায। 

(11) পদব পবরার্রয়াভ ণ্য আভদার্ন, াংযক্ষণ, র্ফতযণ  র্ফণবন পকান াংস্থা ফা পকাম্পার্নয   াবথ চুর্ি 

স্বাক্ষবযয পক্ষবি প্রর্তর্নর্ধ র্াবফ কাজ কযা। 

(12) র্ফর্র্’য অধীনস্থ পকাম্পার্নমূবক র্নয়ন্ত্রণ, তাবদয াবথ ভন্বয় াধন এফাং যকায কতৃিক ন্যাস্ত অন্যান্য 

দার্য়ত্ব  কাম িার্দ ম্পিকযণ। 
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1.6 Applicable Laws and Regulations 

 

a) Laws: 

1) Bangladesh Petroleum Act, 1974 

2) Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976 

3) Law of Rapid Increase of Power and Fuel (special act), 2010 

4) Bangladesh Petroleum Corporation Law, 2016 

 

b) Regulations/Acts: 

1) National Fuel Regulation, 2004 

2) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Regulation, 2004 

3) Regulation for the Permission of Base Oil by Used Lubricating Oil Refining, 

2009 

4) Regulation for Appointing Dealer to Install New Filling Station / Service 

Station to Sell Fuel, 2014 

5) LPG Bottling Plant Installation Regulation, 2016 

 

1.7 Main Activities of Bangladesh Petroleum Corporation 
 

 

1) Collection and import of refined oil and crude petroleum products 

2) Processing of crude petroleum and production of petroleum products of 

different grades 

3) Set up petroleum refinery and uphold its related facilities 

4) Production of base stock, necessary installation equipments and other 

chemical products 

5) Import and production of lubricant oil 

6) Reusable plant set up for used lubricants 

7) Infrastructure establishment and taking measures for processing residue of 

the refinery 

8) Planning and implementation for stock capacity growth of petroleum products 

9) Collection and arrangement of intercontinental oil tankers 

10) Creation of required field and its expansion to market petroleum products  

11) To act as a representative, in importing, preserving, distributing and 

marketing of petroleum products in the country and in signing agreement with 

any company or agency. 

12) Control BPC’s subsidiary companies, co-ordinate and perform other duties 

responsibilities assigned by the government 
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1.8 র্ফবাগমূ 

 

1. evwYR¨ I cwiPvjb wefvM 

2. cwiKíbv I Dbœqb wefvM 

3. wnmve wefvM 

4. A_© wefvM 

5. mvwPweK wefvM 

6. wbixÿv wefvM 

7. e›Ub I wecYb wefvM 

8. GgAvBGm wefvM 

 

1.9 অধীনস্থ াংস্থামূ 

 

evsjv‡`k †c‡Ævwjqvg K‡c©v‡ik‡bi Aax‡b i‡q‡Q GKwU †Zj †kvabvMvi, wZbwU wecYb cÖwZôvb, `yBwU jyweª‡K›U 

‡eøwÛs cÖwZôvb Ges GKwU Gjwc M¨vm †evZjRvZKiY cÖwZôvb| cÖwZôvb¸‡jv bvg wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jv t  
 

(1)  B÷vb© widvBbvwi wjwg‡UW 

(2)  cÙv A‡qj †Kv¤úvwb wjwg‡UW 

(3)  †gNbv †c‡Uªvwjqvg wjwg‡UW 

(4)  hgybv A‡qj †Kv¤úvwb wjwg‡UW 

(5)  ইস্টাণ ি লুর্িবকন্ট পেো ি র্রর্ভবটড 

(6)  Gjwc M¨vm wjwg‡UW 

(7)  ÷vÛvW© GwkqvwUK A‡qj †Kv¤úvwb wjwg‡UW 
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1.8 Departments 

 

1. Commercial and Operations Department 

2. Planning and Development Department 

3. Accounting Department 

4. Finance Department 

5. Secretariat Department 

6. Audit Department 

7. Distribution and Marketing Department 

8. M I S Department 

 

1.9 Subsidiary Agencies 

 

Under Bangladesh Petroleum Corporation, there are, one oil refinery, three 

marketing agencies, two lubricant blending companies and one LP gas bottling 

agency available. Agencies are as follows: 

 

1. Eastern  Refinery Limited 

2. Padma Oil Company Limited 

3. Meghna Petroleum Limited 

4. Jamuna Oil Company Limited 

5. Eastern Lubricants Blenders Limited 

6. LP Gas Limited 

7. Standard Asiatic Oil Company Limited 
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ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন 

 

র্টিবজনস্ চাট িায   
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Bangladesh Pertoleum Corporation 

 

Citizen’s Charter 
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২.১  প্রার্তষ্ঠার্নক পফা: 

 

ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

১ 

পদবয চার্দা অনুমায়ী 

জ্বারার্ন পতর আভদার্ন  

যপ্তার্ন কাম িক্রভ 

র্ফর্বি ব্যাাংবকয ভাধ্যবভ এরর্ 

পখারা  মূে র্যবাধ 

অথ ি র্ফবাগ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 
৫০ র্দন 

ভাব্যফস্থাক(অথ ি) 

পপানোঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

 

২ 

ITFC, পজদ্দা পথবক 

জ্বারার্ন পতর আভদার্ন 

অথ িায়বন ঋণ গ্রণ 

র্ফর্বি ব্যাাংবকয ভাধ্যবভ এরর্ 

পখারা  মূে র্যবাধ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 
৫০ র্দন 

৩ 

আভদার্নকৃত অর্যবার্ধত 

পতবরয ফীভা র্রর্ 

াংক্রান্ত কাম িক্রভ 

ফীভা ঝৌঁর্ক গ্রণ  র্প্রর্ভয়াভ 

প্রদান 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 
৩০ র্দন 

৪ 

যকার্য/পফযকার্য 

ফ্র্যাকবনন প্ল্যান্ট বত 

র্ফণন পকাম্পার্নমূব 

গৃীত র্পর্নশ্ড পপ্রাডাক্ট এয 

র্ফর র্যবাধ। 

জ্বারার্ন পতর র্ফণন 

পকাম্পার্নয ভাধ্যবভ পতর 

গ্রবণয য Quality 

Certificate  JDC 

এয ভাধ্যবভ 

যকার্য/পফযকার্য 

প্ল্যান্টমূবক র্ফর র্যবাধ 

কযা য়। 

ফন্টন  র্ফণন, 

অথ ি 

র্ফবাগ,  র্াফ 

র্ফবাগ 

পচবকয 

ভাধ্যবভ 

চুর্ি পভাতাবফক 

এফাং র্ফর 

প্রার্প্তয য ১০ 

কাম ির্দফবয 

ভবধ্য 

ব্যফস্থাক(র্াফ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

 

উ-ব্যফস্থাক (র্াফ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২৬৮৯১ 

 

৫ 

যকার্য গ্যা র্পল্ডমূ 

বত ইআযএর-এ গৃীত 

কনবডনববটয র্ফর 

র্যবাধ 

ইআযএর গৃীত পতর র্ফণন 

পকাম্পার্ন  যফযাকাযী 

গ্যা র্পবল্ডয JDC 

মাচাইপূফ িক পবরাফাাংরাবক 

কনবডনববটয র্ফর র্যবাধ 

কযা য়। 

র্াফ র্ফবাগ 
পচবকয 

ভাধ্যবভ 
১ ভা 

৬ 

রাইটাবযজ  ণ্য 

র্যফবন ার্ব ি চাজি 

প্রদান 

ক্রুড অবয়র আভদার্নয য 

রাইটাবযজ কাম িক্রভ উত্তয 

ম্পূণ ি পতর খারাবয য 

াবব িয়য প্রর্তবফদবনয র্বর্ত্তবত 

অনুবভাদন গ্রণ কবয র্যবাধ 

কযা য় 

অথ ি 

র্ফবাগ,  র্াফ 

র্ফবাগ 

পচবকয 

ভাধ্যবভ 

১০ কাম ির্দফবয 

ভবধ্য 

৭ 
আভদার্ন শুল্ক, বযাট  

ট্াক্স ইতযার্দ র্যবাধ 

র্ফণন পকাম্পার্নমূ  

ইআযএর এয নদ এফাং 

NBR এয জাযীকৃত াকুিরায 

অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ কযা য় 

র্াফ র্ফবাগ 
পচবকয 

ভাধ্যবভ 
১ ভা 

৮ ফর্োঃ ফাাংরাবদ ছুটি 

পকাম্পার্নমূবয ফর্োঃ 

ফাাংরাবদ ভ্রভণ াংক্রান্ত ছুটি 

উস্থান 

পফাড ি াখা 

- 

আবফদন প্রার্প্তয 

য ৩ কাম ি 

র্দফবয ভবধ্য ব্যফস্থাক(পফাড ি) 

পপানোঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

mng_mis@bpc.gov.bd 
৯ ফর্োঃ ফাাংরাবদ প্রর্ক্ষণ 

কব িাবযন  

পকাম্পার্নমূবয ফর্োঃ 

ফাাংরাবদ প্রর্ক্ষণমূ 

উস্থান 

- 

আবফদন প্রার্প্তয 

য ৩ কাম ি 

র্দফবয ভবধ্য 
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2.1 Institutional services: 

 

Sl 

no. 
Name of service 

Methods of service 

delivery 

Necessary 

documents 

and place of 

receipt 

Cost of 

services 

and 

pricing 

methods 

Service 

delivery 

deadline 

Designated Officer 

(Name, Designation, 

phone number and 

email) 

1 

Fuel oil import and export 

activities according to the 

demand of the country 

Opening LC and pay the 

price through different 

banks 

Finance 

Division 

By bank 50 days 

Genaral Manager 

(Finance) 

Phone: 031-710238 

2 

ITFC, Borrowing to 

finance fuel oil imports 

from Jeddah 

Open LC and pay the 

price through different 

banks 

By bank 50 days 

3 

Activities related to 

insurance policy of 

imported crude oil 

Insurance risk taking 

and premium payment 
By bank 30 days 

4 

Payment for finished 

products received by 

marketing companies 

from from public/private 

fractionation plants. 

After receiving the oil 

through the fuel oil 

marketing companies, 

the bill is paid to the 

government / private 

plants after confirming 

Quality Certificate and 

JDC. 

Distribution 

and marketing, 

Finance 

Division 

Accounts 

Division 

By cheque 

According to 

the 

agreement 

and within 10 

working days 

after 

receiving the 

bill 

Manager (Accounts) 

Phone: 031-716318 

 

 

Deputy Manager 

(Accounts) 

Phone: 031-726891 

 

5 

Payment of Condensate 

received by  ERL from 

government gas fields 

The condensate bill was 

paid to Petrobangla 

after verification by the 

JDC of the oil marketing 

company and supplier 

gas field adopted by 

ERL. 

Accounts 

Division 
By cheque 1 Month 

6 

Payment of freight 

service charges of freight 

& lighteage for Crude oil. 

Lighterage 

payments  after import 

of crude oil are paid 

after receiving approval 

on the basis of surveyor 

report after complete 

unloading of oil. 

Finance 

Division, 

Accounts 

Division 

By cheque 
Within 10 

working days 

7 
Payment of import duty, 

VAT and tax etc. 

Action is taken in 

accordance with the bill 

of entries provided by 

Marketing Companies 

and ERL and Circular 

issued by NBR 

Accounts 

Division 
By cheque 1 Month 

8 Ex-Bangladesh Leave 

Initiating file of Ex-

Bangladesh Leave of 

Companies 

Board Section 

- 

Within 3 

working days 

after 

receiving the 

application 
Manger (Board) 

Phone: 031-721812 

 

9 Ex-Bangladesh Training 

Initiating file of Ex-

Bangladesh Training of 

Corporation & 

Companies 

- 

Within 3 

working days 

after 

receiving the 

application 
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ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

১০ তথ্য াংযক্ষণ  পপ্রযণ 

কব িাবযবনয র্ফর্বি তথ্যার্দ 

াংযক্ষণ এফাং চার্দা 

পভাতাবফক ভন্ত্রণারয়  অন্যান্য 

প্রর্তষ্ঠাবন পপ্রযণ 

এভআইএ 

র্ফবাগ 
- াফ িক্ষর্ণক 

ব্যফস্থাক(এভআইএ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

১১ 

পবরার্রয়াভ ণ্য উৎাদন 

 যফযাবয রবক্ষয চুর্ি 

ম্পাদন 

যকার্য র্নবদ িনা অনুমায়ী 

র্ফর্বি প্ল্যাবন্টয াবথ চুর্ি 

ম্পাদবনয ভাধ্যবভ 

প্রান াখা, 

ফণ্টন  র্ফণন 

র্ফবাগ 

যকায 

র্নধ িার্যত 

মূে চুর্ি 

অনুমায়ী 

পফা গ্রণকাযী 

প্রর্তষ্ঠানমূবয 

চার্দা অনুমায়ী 
উ-ভাব্যফস্থাক(প্রান), 

পপানোঃ ০৩১-৭১৭১৮৩, 

 

 

উ-ব্যফস্থাক(প্রান), 

পপানোঃ ০৩১-৭২৬৮৯৫, 

১২ 
পকাম্পার্নমূবয র্ফ্র্ঞ্জ 

পফর্নর্পট (উৎা পফানা) 

যকার্য র্নবদ িনা অনুমায়ী 

উৎা পফানা স্কীভ অনুযবন 

কব িাবযন  

পকাম্পার্নমূবয 

প্রধান কাম িারবয় 

স্কীভ অনুমায়ী প্রর্ত অথ িফছয 

১৩ 

পকাম্পার্নমূবয কভ িকতিা 

 কভ িচাযীবদয 

র্নবয়াগ/দবিার্ত/ফদর্র 

ন্সথায কভ িকতিাবদয ভন্ববয় 

াংর্িষ্ট কর্ভটি গঠবনয ভাধ্যবভ 

কব িাবযন  

পকাম্পার্নমূবয 

প্রধান কাম িারবয় 

- 
প্রবয়াজন 

অনুমায়ী 

১৪ 

র্যবার্ধত  

অর্যবার্ধত জ্বারার্ন 

পতর আভদার্নয 

প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ি 

ফার্ণজয  

অাবযন্স 

র্ফবাগ 

কব িাবযনয 

াংর্িষ্ট 

র্ফবাগ কতৃিক 

র্যবাধ 

ফছয ব্যাী 

উ-ভাব্যফস্থাক(ফাোঃ  অাোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১২৫৭০ 

১৫ 
CRS কবয়র আভদার্নয 

প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ 
ই-পভইর/পযাক্স/ি " চার্দা অনুমায়ী 

১৬ 
ন্যাপথা যপ্তার্নয 

প্রবয়াজনীয় কাম িক্রভ গ্রণ 
ই-পভইর/পযাক্স/ি " 

প্রার্প্ত/ভজুদ 

াববক্ষ 

১৭ 
স্থানীয়/আন্তজিার্তক দযি 

আফান 

র্িকা  বয়ফাইবট র্ফজ্ঞর্প্ত 

প্রকা 
" 

প্রবয়াজন 

অনুমায়ী 

১৮ র্দ্ব-ার্ক্ষক চুর্ি স্বাক্ষয চুর্ি পপ্রযণ " 
১/২ ফছবযয 

জন্য 

১৯ 
জ্বারার্ন পতর আভদার্নয 

উৎ র্নর্িতকযণ 
ই-পভইর/পযাক্স/ি - 

প্রবয়াজনীয় তথ্য 

প্রার্প্ত াববক্ষ 

২০ াবব িয়য র্নবয়াগ ই-পভইর/পযাক্স/ি 

কব িাবযনয 

াংর্িষ্ট 

র্ফবাগ কতৃিক 

র্যবাধ 

াব ির র্বর্ত্তক 

ব্যফস্থাক (ফার্ণজয  অাবযন) 

পপানোঃ ০৩১-৭২০৬২১ 

২১ 

জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ 

র্ফবাগ কতৃিক চার্ত 

তথ্যার্দ পপ্রযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ি - 
৩/৫ র্দবনয 

ভবধ্য 

২২ 

ায়ায প্ল্যান্টমূবয 

াবথ চুর্ি ম্পাদন 

পাবন ি অবয়র আভদার্নয 

অনুভর্ত প্রদান 

ই-পভইর/পযাক্স/ি - ১ ভা 

কাযী ব্যফস্থাক (ফার্ণজয  

অাবযন) 

পপানোঃ 

২৩ 

পতর র্ফণন 

পকাম্পার্নমূবক 

ভর্নটর্যাং  যফযা 

রাইন-আ র্নর্িতকযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ি/পটর্রবপান - 
প্রবয়াজন 

অনুমায়ী 

কাযী ব্যফস্থাক (ফার্ণজয  

অাবযন) 

পপানোঃ 
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Sl 

no. 
Name of service 

Methods of service 

delivery 

Necessary 

documents 

and place of 

receipt 

Cost of 

services 

and pricing 

methods 

Service 

delivery 

deadline 

Designated 

Officer (Name, 

Designation, 

phone number 

and email) 

10 
Data storage and 

transmission 

Preservation of various 

information of the 

corporation and 

transmission to the 

Ministry and other 

institutions as per demand 

MIS Division Free Immediately 

Manger (MIS) 

Phone: 031-721812 

 

11 

Execution of contracts for 

production and supply of 

petroleum products 

By executing contracts 

with various plants as 

per government 

guidelines 

Administration 

Section, 

Distribution 

and Marketing 

Division 

According to 

the price 

agreement 

fixed by the 

government 

According to 

the needs of 

the service 

recipients 

Deputy General 

Manager (Admin) 

Phone: 031-717183 

 

12 
Fringe Benefits of Companies 

(Incentive Bonus) 

According to the 

incentive bonus scheme 

as per government 

guidelines 

At the head 

offices of 

corporations 

and companies 

According to 

the scheme 

Every 

financial year 

13 

Recruitment / promotion / 

transfer of officers and 

employees of companies 

By forming the relevant 

committee consisting of 

the officers of the 

organization 

At the head 

offices of 

corporations 

and companies 

- As needed 

14 

Undertake necessary 

activities for import of 

refined and crude fuel oil 

E-mail / fax / letter 

Commercial 

and Operations 

Division 

Payment by 

the concerned 

department of 

the 

corporation 

Year-round 

Deputy General 

Manger (Com & 

Ops) 

Phone: 031-712570 

 

15 
Taking necessary steps to 

import CRS coils 
E-mail / fax / letter " 

According to 

demand 

16 
Taking necessary steps for 

export of naphtha 
E-mail / fax / letter " 

Subject to 

receipt / stock 

17 
Call for local / international 

tenders 

Publish notices in 

magazines and websites 
" 

According to 

demand 

18 Bilateral agreement signed Contract sending " For 1-2 year 

19 
Confirmation of source of 

fuel oil imports 
E-mail / fax / letter Free 

Subject to 

receipt of 

necessary 

information 

20 Surveyor recruitment E-mail / fax / letter 

Payment by 

the 

concerned 

department 

of the 

corporation 

Parcel based 
Manager (Com & 

Ops) 

Phone: 031-720621 

 

21 

Transmission of information 

required by the Department 

of Energy and Mineral 

Resources 

E-mail / fax / letter Free 
Within 3/5 

days 

22 

Permission to import furnace 

oil including execution of 

contracts with power plants 

E-mail / fax / letter Free One month 

Assistant Manager 

(Com & Ops) 

01829-589366 

 

23 

Ensure supply line-up by 

coordinating monitoring of 

oil marketing companies 

E-mail / fax / letter / 

telephone 
" 

According to 

demand 

Assistant Manager 

(Com & Ops) 

01829-589366 
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ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

২৪ 

কনবডনবট ফ্র্াকবনন 

প্ল্যান্টমূবয াবথ জ্বারার্ন 

ণ্য ক্রয়-র্ফক্রয় াংক্রান্ত 

র্ফলবয় চুর্ি ম্পাদন 

চুর্ি পপ্রযণ 

ফন্টন  র্ফণন 

র্ফবাগ 

- চুর্ি অনুমায়ী 

ভাব্যফস্থাক(ফোঃ  র্ফোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১০৩১৬ 

 

 

উ-ভাব্যফস্থাক(ফ  র্ফোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১২৬৭৪ 

২৫ 

পকাম্পার্ন র্বর্ত্তক নতুন 

র্পর্রাং পস্টন স্থাবনয 

চুিান্ত অনুবভাদন 

ই-পভইর/পযাক্স/ি 

াংর্িষ্ট পতর 

র্ফণন 

পকাম্পার্ন 

কতৃিক 

জাভানবতয 

অথ ি গ্রণ 

প্রবয়াজন 

অনুমায়ী 

২৬ 

র্ফদ্যযৎ পকন্দ্রমূবয াবথ 

জ্বারার্ন পতর যফযা 

াংক্রান্ত চুর্ি ম্পাদন 

চুর্ি পপ্রযণ র্ফনা মূবে " 

২৭ 

সদর্নক জ্বারার্ন পতবরয 

ভজুদ  র্ফক্রয় াংক্রান্ত 

তথ্য পপ্রযণ 

ই-পভইর/পযাক্স/ি " সদর্নক 

২৮ 

পফযকাযী ম িাবয় এরর্ 

গ্যা প্ল্যান্ট স্থাবনয 

অনুবভাদন 

কর্ভটিয ভাধ্যবভ ভতাভত প্রদান 

র্যকল্পনা  

উিয়ন র্ফবাগ 

র্ফনা মূবে - 
ভব্যফস্থাক(র্যোঃ  উোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২০৬২৫ 

 

ব্যফস্থাক (র্যোঃ  উোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২১৪৮৯ ২৯ 
কনবডনবট প্ল্যান্ট স্থাবনয 

অনুবভাদন 
কর্ভটিয ভাধ্যবভ ভতাভত প্রদান " - 
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Sl 

no. 
Name of service 

Methods of service 

delivery 

Necessary 

documents 

and place of 

receipt 

Cost of 

services 

and 

pricing 

methods 

Service 

delivery 

deadline 

Designated Officer 

(Name, Designation, 

phone number and 

email) 

24 

Execution of Fuel 

Production 

Agreement with 

Condensate 

Fractionation 

Plants 

Contract sending 

Marketing 

Division 

Free 
Contract 

sending 

General Manager 

(Marketing & 

Distrbution) 

Phone: 031-710316 

 

Deputy General 

Manager (Marketing & 

Distribution) 

Phone: 031-712674 

 

25 

Final approval for 

setting up of new 

company based 

filling stations 

E-mail / fax / letter 

Collection of 

security 

deposit by 

the 

concerned 

oil 

marketing 

company 

According to 

demand 

26 

Execution of fuel 

oil supply 

agreements with 

power plants 

Contract sending Free " 

27 

Transmitting 

information on 

daily fuel oil 

stocks and sales 

E-mail / fax / letter " Daily 

28 

Approval to set up 

LP gas plant at 

private level 

Provide feedback 

through the committee 

Planning 

Division 

Free - 

 

General Manager 

(Planning & 

Development) 

Phone: 031-720625 

 

29 

Approval for 

setting up 

condensate plant 

Provide feedback 

through the committee 
" - 

Manager (Planning & 

Development) 

Phone: 031-721489 
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২.২ অবযন্তযীণ পফা: 

  

ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

১ 

কব িাবযবনয কভ িকতিা  

কভ িচাযীবদয পগাষ্ঠী ফীভা 

র্রর্ গ্রণ  নফায়নকযণ 

ফীভা পকাম্পার্নয ভাধ্যবভ 

অথ ি র্ফবাগ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 
৩০ র্দন 

ভাব্যফস্থাক(অথ ি) 

পপানোঃ ০৩১-৭১০২৩৮ 

 
২ 

কব িাবযনয কভ িকতিা  

কভ িচাযীবদয মৃতুয দাফী প্রদান 
ফীভা পকাম্পার্নয ভাধ্যবভ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 
৬০ র্দন 

৩ ভার্ক ভন্বয় বা 
র্ফর্র্’য আভদার্ন  যপ্তার্ন াংক্রান্ত 

তথ্য প্রদান 
- ৫ র্দন 

৪ 

কব িাবযবনয কভ িকতিা  

কভ িচাযীবদয পফতন, অর্ধকার, 

পফানা ইতযার্দ প্রদান 

প্রবতযবকয ব্যাাংক র্াবফ পফতবনয 

টাকা জভায ভাধ্যবভ 

র্াফ র্ফবাগ 

পচবকয 

ভাধ্যবভ 

প্রর্ত ভাবয ২৫ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ব্যফস্থাক(র্াফ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬২৭৮ 

 

 

 

৫ 
অবযন্তযীণ/আন্তজিার্তক 

TA/DA বাতা প্রদান 
অনুবভার্দত ভ্রভণ র্ফর প্রার্প্তয য " 

উস্থাবনয ১-২ 

র্দন য 

৬ 

কব িাবযবনয কর র্ফবাগ 

বত প্রাপ্ত াংর্িষ্ট র্ফর্বি 

প্রর্তষ্ঠাবনয র্ফর প্রদান 

মথামথ অনুবভাদন উত্তয র্াফ 

র্ফবাগ যীক্ষাবন্ত র্ফর র্যবাধ কবয 
" ৭ র্দন 

৭ কব িাবযবনয ফাবজট প্রণয়ন 

র্ফর্র্ পফাবড িয অনুবভাদবনয য অথ ি 

ভন্ত্রণারবয়য অথ ি র্ফবাবগয ভর্নটর্যাং 

পবর পপ্রযণ 

- - 
 

৮ পকাম্পার্নয ফাবজট প্রণয়ন র্ফর্র্ পফাবড িয অনুবভাদন গ্রণ - - 

ব্যফস্থাক(র্াফ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬৩১৮ 

 ৯ ইআযএর প্রব র্প প্রদান 
ইআযএর আবফদন কযায য 

অনুবভাদন গ্রণ কবয র্যবাধ 

পচবকয 

ভাধ্যবভ 
৭ র্দন 

১০ ইন্টাযবনট াংবমাগ 
কব িাবযনয কর অর্পাযগণবক 

ইন্টাযবনট সুর্ফধা প্রদান 

এভআইএ 

র্ফবাগ 

- াফ িক্ষর্ণক 

ব্যাফস্থাক(এভআইএ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২১৮১২ 

 

১১ বয়ফাইট প্রচরন 

বয়ফাইট ারনাগাদকযণ, 

াংবাধন, র্যভাজিন, র্যফতিন 

ইতযার্দ 

- " 

১২ ই-পাইর্রাং র্বস্টভ 
কব িাবযবনয ই-পাইর্রাং কাম িক্রভ 

তদাযর্ক 
- " 

১৩ প্রর্তবফদন/ প্রকানা 
ভার্ক,সিভার্ক  ফার্ল িক 

প্রর্তবফদন প্রণয়ন 
- চার্দা পভাতাবফক 
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2.2 Internal Services: 

 

Sl 

No 
Name of service Methods of service delivery 

Necessary 

documents and 

place of receipt 

Price of service 

and payment 

method 

Service 

delivery 

deadline 

Designated Officer 

(Name, Designation, 

phone number and 

email) 

1 

Adoption and 

renewal of 

group insurance 

policy by the 

officers and 

employees of the 

corporation 

Through the insurance 

company 

Finance 

Division 

By bank 30 Days 

Genaral Manager 

(Finance) 

Phone: 031-710238 

 
2 

Demanding 

death of officers 

and employees 

of the 

corporation 

Through the insurance 

company 
By bank 60 Days 

3 

Monthly 

coordination 

meeting 

Provide information on 

BPC imports and exports 
- 5 Days 

4 

Payment of 

salaries, 

overtime, 

bonuses etc. to 

the officers and 

employees of the 

Corporation 

By depositing the salary 

money as everyone's bank 

Accounts 

Division 

By cheque 

Within 25th 

of every 

month 

Manager (Accounts) 

Phone: 031-716278 

 
5 

Providing 

Domestic / 

International TA 

/ DA Allowance 

Upon receipt of approved 

travel bill 
" 

1-2 days 

after 

presentation 

6 

Payment of bills 

from various 

departments of 

the corporation 

Appropriate Approval 

Answer The Accounts 

Department pays the bill on 

probation 

" 7 Days 

7 

Preparation of 

the budget of the 

corporation 

After the approval of the 

BPC board, it will be sent to 

the monitoring cell of the 

finance department of the 

finance ministry 

   

8 
Preparation of 

company budget 

Taking approval of the BPC 

Board. It will sent to 

monitoring cell of Finance 

Div. of Finance Ministry. 

- - 
Manager (Accounts) 

Phone: 031-716318 

 

9 
Paying the ERL 

process fee 

Payment by taking 

approval after applying by 

ERL 

By cheque 7 Days 

10 
Internet 

connection 
Providing internet facilities 

MIS Division 

Free Immediately 

Manger (MIS) 

Phone: 031-721812 

 

11 Website Update 

Website updates, 

modifications, refinements, 

changes etc. 

" " 

12 e-filing system 
Supervision of e-filing 

activities of the corporation 
" " 

13 
Report / 

Publication 

Preparation of monthly, 

quarterly and annual 

reports 

" 
According 

to demand 
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ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

১৪ ভার্ক ভন্বয় বা 
র্ফর্র্'য র্ফর্বি উিয়নমূরক 

কভ িকাে ফাস্তফায়ন 

াংস্থান াখা 

- ৭ র্দন 

ব্যফস্থাক(াংস্থান) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬০২৬ 

 

-ব্যফস্থাক(াংস্থান) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬০২৬ 

 

১৫ 
কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয 

অর্জিত  পভর্ডবকর ছুটি 

নর্থবত উস্থান এফাং অর্প 

আবদ জাযী কযা 
- ৩-৪ র্দন 

 
১৬ 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয 

ACR াংগ্র 

াংগৃীত ACR-এয র্বর্ত্তবত 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয বদাির্ত 

র্ফবফচনা কযা 

- ১ ভা 

১৭ 
র্নবয়াগ, বদাির্ত  ফদর্র 

াংক্রান্ত 
র্নর্দ িষ্ট ভবয় নর্থ উস্থান কযা য় - ১০ র্দন 

১৮ 

কব িাবযবনয 

কভ িকতিা/কভ িচাযীগবণয 

আবফদন অনুমায়ী অর্গ্রভ ঋণ 

অনুবভাদবনয জন্য কতৃিবক্ষয 

র্নকট উস্থান 

কব িাবযনয র্নধ িার্যত নীর্তভারায 

আতায় অর্গ্রভ ঋণ প্রদান 

াংস্থান াখা 

- ১০ র্দন 

 

১৯ 

কোণ তর্ফর বত অনুদান 

প্রদাবনয র্ফলবয় নর্থ 

উস্থান 

অনুদান ায়ায পমৌর্িক কাযণ 

থাকবর কব িাবযন কতৃিক্ষ কোণ 

তর্ফর বত ম্ভাব্য আর্থ িক াায্য 

অনুবভাদন কবয থাবকন 

- ১০ র্দন 

২০ 
কব িাবযবনয মানফানমূ 

পভযাভত/যক্ষণাবফক্ষণ 
LTM/DPM/RFQ 

াধাযণ 

কভ িাখা/ 

এবস্টট াখা 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 

১-১৫ 

র্দন/তাৎক্ষর্ণক 

ব্যফস্থাক(া,ক,া) 

পপানোঃ ০৩১-৭১৬৩২৮ 

 

২১ 

কব িাবযবনয কর র্ফবাবগ 

অর্প পস্টনার্যজ  অর্প 

ইকুযইবভন্ট যফযা 

OTM/RFQ/DPM/Cash 

Purchase 

নগদ অথ ি/ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 

১-৩০ 

র্দন/তাৎক্ষর্ণক 

২২ 

র্ফদ্যযৎ, পটর্রবপান, পভাফাইর, 

দ্যপুবযয খাফায ইতযার্দয র্ফর 

র্যবাধ 

প্রার্নক অনুবভাদনক্রবভ 
পচবকয 

ভাধ্যবভ 

র্ফর প্রার্প্ত 

াববক্ষ ২-৩ 

র্দন 

২৩ অর্পবয র্নযাত্তা ব্যফস্থা র্নযাত্তা প্রযীগণ কতৃিক র্ফনামূবে াফ িক্ষর্ণক 

২৪ এবস্টট াংস্কায/যক্ষণাবফক্ষণ 
OTM/RFQ/DPM/Cash 

Purchase 

নগদ অথ ি/ 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 

তাৎক্ষর্ণক/১-৩০ 

র্দন 

২৫ এবস্টবটয র্নযাত্তা ব্যফস্থা 
যকার্য আনায ফার্নী  অস্থায়ী 

প্রযীগণ কতৃিক 

পফতন বাতা 

 ভজুযী 

ব্যাাংবকয 

ভাধ্যবভ 

াফ িক্ষর্ণক 

২৬ পস্টায যক্ষণাবফক্ষণ 
ক্রয়কৃত ভারাভার গ্রণ  প্রদান 

এফাং পযকড ি াংযক্ষণ  পপাযকার্স্টাং 
র্ফনা মূবে তাৎক্ষর্ণক 
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Sl 

No 
Name of service Methods of service delivery 

Necessary 

documents and 

place of receipt 

Price of service 

and payment 

method 

Service 

delivery 

deadline 

Designated Officer 

(Name, Designation, 

phone number and 

email) 

14 

Monthly 

coordination 

meeting 

Implementation of various 

developmental activities of 

BPC 

Establishment 

- 7 Days 

Manager 

(Establishment) 

Phone: 031-716026 

 

 

Assistant Manager 

(Establishment) 

Phone: 031-716026 

 

15 

Acquired and 

medical leave of 

officers / 

employees 

Presenting documents and 

issuing office orders 
- 3-4 Days 

16 

ACR collection 

of officers / 

employees 

Consider promotion of 

officers / employees on the 

basis of collected ACR 

- 1 Month 

17 

Regarding 

recruitment, 

promotion and 

transfer 

Documents are presented 

at specific times 
- 10 Days 

18 

Submission to 

the authority for 

approval of 

advance loan as 

per the 

application of 

the officers / 

employees of the 

corporation 

Provision of advance loan 

under the prescribed policy 

of the corporation 

- 10 Days 

19 

Presentation of 

documents 

regarding grant 

from the welfare 

fund 

If there is a good reason to 

receive the grant, the 

corporation authorities 

approve the possible 

financial assistance from 

the welfare fund. 

- 10 Days 

20 

Repair / 

maintenance of 

corporation 

vehicles 

LTM/DPM/RFQ 

Common 

Service 

By Bank 
1-15 Days/ 

Instant 

Manager (CSB) 

Phone: 031-716328 

 

21 

Supply of office 

stationery and 

office 

equipment in all 

departments of 

the corporation 

OTM/RFQ/DPM/Cash 

Purchase 
Cash / Bank 

1-30 Days/ 

Instant 

22 

Pay bills for 

electricity, 

telephone, 

mobile, lunch 

etc. 

With administrative 

approval 
By Check 2-3 Days 

23 Office security By security guards Free All the time 

24 

Estate 

renovation / 

maintenance 

OTM/RFQ/DPM/Cash 

Purchase 
Cash / Bank 

Instant / 1-

30 Days 

25 
Estate security 

measures 

By government Ansar 

forces and temporary 

guards 

Salary 

allowance and 

wages through 

bank 

All the time 

26 
Store 

maintenance 

Receipt and delivery of 

purchased goods and 

record keeping and 

forecasting 

Free Instant 
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ক্রর্ভক 

নাং 
পফায নাভ পফা প্রদান দ্ধর্ত 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজি এফাং 

প্রার্প্তস্থান 

পফায মূে 

এফাং 

র্যবাধ 

দ্ধর্ত 

পফা প্রদাবনয 

ভয়ীভা 
দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কভ িকতিা 

২৭ ভার্ক প্রর্তবফদন প্রদান আন্তোঃঅর্প পভবভা 

ফার্ণজয  

অাবযন্স 

র্ফবাগ 

র্ফনা মূবে 
প্রর্ত ভাবয ১-৫ 

তার্যবখয ভবধ্য 

ব্যফস্থাক(ফাোঃ  অাোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২০৬১ 

 

২৮ 
কব িাবযবনয ভন্বয় বায 

তথ্য প্রদান 
" " 

৩ কভ ি র্দফবয 

ভবধ্য 

ব্যফস্থাক(ফাোঃ  অাোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২০৬১ 

 

২৯ 
বয়ফাইট ারনাগাদ 

াংক্রান্ত তথ্য প্রদান 
" " " 

৩০ 
াংদ  অাবযন র্ফলয়ক 

তথ্য প্রদান 
" " " 

৩১ 
অবযন্তযীণ র্নযীক্ষা র্ফবাবগয 

চার্ত তথ্য  জফাফ প্রদান 
" " 

৫ কভ ি র্দফবয 

ভবধ্য 

ব্যফস্থাক(ফাোঃ  অাোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭২০৬১ 

 

৩২ 
জ্বারার্ন পতবরয ভার্ক ভজুদ 

 র্ফক্রয় প্রর্তবফদন প্রদান 
আন্তোঃঅর্প পভবভা 

ফন্টন  র্ফণন 

র্ফবাগ 

র্ফনা মূবে 
প্রর্ত ভাবয ১-৩ 

তার্যবখয ভবধ্য 

উ-ভাব্যফস্থাক(ফ  

র্ফোঃ) 

পপানোঃ ০৩১-৭১২৬৭৪ 

 

৩৩ 

কব িাবযনয র্ফর্বি 

র্ফবাগ/াখায চার্ত তথ্যার্দ 

প্রদান 

" " 
৩ কভ ির্দফবয 

ভবধ্য 

৩৪ জ্বারার্ন পতবরয প্রাক্করন " ,, 
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Sl 

No 
Name of service Methods of service delivery 

Necessary 

documents and 

place of receipt 

Price of service 

and payment 

method 

Service 

delivery 

deadline 

Designated Officer 

(Name, Designation, 

phone number and 

email) 

27 
Provide monthly 

reports 
Inter-office memo 

Commercial & 

Operation 

Division 

Free 

Between 1-5 

of every 

month 

Manager (Com & 

Ops) 

Phone: 031-720621 

 

28 

Providing 

information of 

the coordination 

meeting of the 

corporation 

" " 

Within 3 

working 

days 

Manager (Com & 

Ops) 

Phone: 031-720621 

 

29 

Provide 

information 

regarding 

website updates 

" " " 

30 

Providing 

information on 

Parliament and 

operations 

" " " 

31 

Provide the 

information and 

answers 

required by the 

Internal Audit 

Department 

" " 

Within 5 

working 

days 

Manager (Com & 

Ops) 

Phone: 031-720621 

 

32 

Provide monthly 

stock and sales 

reports of fuel 

oil 

Inter-office memo 

Marketing 

Division 

Free 

Between 1-3 

of every 

month 

Deputy General 

Manager (Marketing 

& Distribution) 

Phone: 031-712674 

 

33 

Provide 

required 

information of 

various 

departments / 

branches of the 

corporation 

" " 

Within 3 

working 

days 

34 
Fuel oil 

estimates 
" ,, ,, 
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ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন  

ফার্ল িক প্রর্তবফদন 2020-২১ 

২০২০-২১ অথ িফছবয ম্পার্দত উবেখবমাগ্য কাম িক্রভ 

 

৩.১ র্যচারন কাম িক্রভ 

 

জ্বারার্ন পতবরয যফযা অব্যাত যাখায রবক্ষয র্ফর্র্ র্ফর্বি পদবয যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্তষ্ঠান বত র্জ-টু-র্জ পভয়াদী চুর্ি  

আন্তজিার্তক দযি আফাবনয ভাধ্যবভ র্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর আভদার্ন কযবছ। যাষ্ট্রায়ত্ত প্রর্তষ্ঠানমূ রোঃ- (ক) 

Petco  Trading Labuan Company Limited (PTLCL)-Malaysia, (খ) Petrochina 

International (Singapore) Pte. Ltd.-China, (গ) Emirates National Oil Company (ENOC)-

UAE, (ঘ) Unipec Singapore Pte Ltd.-China, (ঙ) PT Bumi Siak pusako (BSP)-Indonesia, 

(চ) PTT International Trading Pte. Limited-Thailand, (ছ) Numaligar Refinery Limited 

(NRL), India. 

এ ছািা অর্যবার্ধত জ্বারার্ন পতবরয  পক্ষবি পৌর্দ আযবফয  Saudi Arabian Oil Company (Saudi 

Aramco) বত  Arabian Light Crude Oil (ALC) এফাং Abu Dhabi National Oil Company 

(ADNOC) বত Murban Crude Oil আভদার্নয জন্য ফর্ণ িত প্রর্তষ্ঠান ০২ (দ্যই)টিয াবথ র্ফর্র্’য পভয়াদী চুর্ি 

যবয়বছ। ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয র্ফর্বি উৎ বত অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত 

জ্বারার্ন পতর আভদার্ন কবয পদবয চার্দাপূযণ  র্নযফর্েি যফযা অব্যাত পযবখ জ্বারার্ন  র্নযাত্তা র্নর্িত কবযবছ।  

ইস্টাণ ি র্যপাইনার্য র্রর্ভবটড-এ প্রর্ক্রয়াকযবণয জন্য র্ফর্র্ কতৃিক ২০২০-২১  অথ ি ফছবয ৬,৩৯,১৬৭.০০ পভর্রক টন 

ভাযফান ক্রুড অবয়র এফাং ৭,৯৫,৪৪৬.০৫ পভর্রক টন এযার্ফয়ান রাইট ক্রুড অবয়র (এএরর্) অথ িাৎ ১৪,৩৪,৬১৩.০৫ 

পভর্রক টন ক্রুড অবয়র আভদার্ন কযা য়। ক্রুড অবয়র আভদার্ন ফাফদ ব্যয় র্ছর ৪,৯৬৬.৫২ পকাটি টাকা ফা ৫৮৪.৬৩০ 

র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায। র্ফর্র্ পবরাফাাংরায আতাধীন র্ফর্বি গ্যাবক্ষি পথবক ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয প্রায় ৩৩,৩৩৪ 

পভোঃ টন গ্যা কনবডনবট গ্রণ কবযবছ। তন্মবধ্য প্রায় ৩১,৫৯৩ পভোঃ টন গ্যা কনবডনবট ইস্টাণ ি র্যপাইনার্য  র্রর্ভবটড 

ক্রুড অবয়বরয াবথ র্ভশ্রণ কবয এফাং কনবডনবট ফ্র্াকবনন প্ল্যাবন্ট প্রর্ক্রয়াজাত কবয ১৫,০৬,৫৮৫.৪৭৫ পভর্রক টন 

র্ফর্বি প্রকাবযয পবরার্রয়াভ ণ্য উৎাদন কবযবছ। র্যপাইনার্যয ভজুদ  আভদার্নকৃত অর্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর 

ইআযএর ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয প্রায় ১৫.০০ (বনয) রক্ষ পভোঃ টন অর্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর প্রর্ক্রয়াকযণ কবযবছ। 

১৯৬৮ াবর প্রর্তর্ষ্ঠত য়া ফাাংরাবদবয একভাি পতর পাধনাগায ইআযএর ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয ক্রুড অবয়র 

র্যবাধন ক্ষভতায তবাগ (১৫ রক্ষ পভোঃ টন) অজিবনয ভাধ্যবভ প্রথভফাবযয ভবতা ঐর্তার্ক ভাইরপরক স্থান 

কবযবছ।   

 

র্যবফ দূলণ পযাধকবল্প জুরাই, ২০২০ ার বত Clean Fuel এয আতায় ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন 

(র্ফর্র্), র্যবফ অর্ধদপ্তয কতৃিক প্রণয়নকৃত পযাডম্যা অনুমায়ী কভ ভািায ারপায মৃদ্ধ অথ িাৎ ৫০ র্র্এভ 

(০.০০৫% এ) র্ডবজর আভদার্ন কযবছ। আগাভীবত র্ফর্র্’য আবযা কভ ভািায ারপায মৃদ্ধ অথ িাৎ ১০ র্র্এভ 

(০.০০১% এ) র্ডবজর আভদার্নয র্যকল্পনা যবয়বছ। এছািা International Maritime Organization 

(IMO) এয Regulation অনুমায়ী ফাাংরাবদ র্ফবশ্বয র্ফর্বি পদবয মুদ্র ফিবয আগত  মুদ্রবথ চরাচরকাযী 

জাাজমূব জ্বারার্ন পতর ফা ফাাংকায র্ববফ পরা-ারপায পাবণ ি অবয়র (পভর্যন পৄবয়র) ব্যফাবযয ফাধ্যফাধকতা 

যবয়বছ। আন্তজিার্তক র্নয়ভ অনুযণপূফ িক ফাাংরাবদব আগত  র্ফবদগাভী জাাবজ ফাাংকায র্ববফ পভর্যন পৄবয়র 

যফযাবয রবক্ষয গত পবেম্বয, ২০২০ পথবক র্ফর্র্ কতৃিক ০.৫% ারপায মৃদ্ধ পাবণ ি অবয়র ফা পভর্যন পৄবয়র 

আভদার্ন শুরু য়। পভর্যন পৄবয়র আভদার্নয এ কাম িক্রভ অব্যাত যবয়বছ।   
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Bangladesh Petroleum Corporation 

Annual Report 2020-21 

 

Significant Works Performed in 2020-21 Fiscal Year: 

 

 

3.1 Management Activities 

 

In order to continue fuel oil supply, BPC has imported refined fuel oil from different 

country’s state-owned companies through G-to-G term contract and international 

tender. State-owned companies are: a) Petco Trading Labuan Company Limited 

(PTLCL) – Malaysia, b) Petrochina International (Singapore) Pte Ltd – China, c) 

Emirates National Oil Company (ENOC) – UAE, d) Unipec Singapore Pte Ltd – China, 

e) PT Bumi Siak Pusako (BSP) – Indonesia, f) PTT International Trading Pte Limited – 

Thailand, g) Numaligar Refinery Limited (NRL) – India.  

 

Besides these, BPC has term contracts with Saudi Arab’s Saudi Arabian Oil Company 

(Saudi Aramco) Arabian Light Crude Oil (ALC) and with Abu Dhabi National Oil 

Company (ADNOC) murban crude oil, to import crude fuel oil. In 2020 - 2021fiscal 

year, Bangladesh Petroleum Corporation has fulfilled the demand of the country and 

has ensured uninterrupted supply of fuel oil security. 

 

For the processing in Eastern Refinery Limited, BPC, in 2020-21 fiscal year, has 

imported 6, 39, 167.00 metric tons murban crude oil and 7, 95, 446.05 metric ton 

Arabian Light Crude oil(A L C), which is 14, 34, 613.05 metric tons.  

The expenses for importing crude oil was 4, 966.52 crore taka or 584.630 million US 

Dollers. In 2020-21 fiscal year, BPC has received about 33,334 metric tons gas 

condensate from various gas plants of Petrobangla. Among this, almost 31, 593 metric 

tons gas condensate, that the Eastern Refinery Limited (mixing with crude oil and 

processing at condensate fractionation plant) has produced 15, 06, 585.475 metric 

tons of various petroleum products. Including refinery’s stocked and imported crude 

oil, ERL, in 2020-2021 fiscal year has processed 15.00 million metric tons crude fuel 

oil. Established in 1968, country’s only oil refinery ERL has achieved historic 

milestone for the first time, by attaining hundred percent (15 million metric tons) 

ability for processing crude oil in 2020-21 fiscal year.  

 

To prevent environmental pollution, under Clean Fuel from July 2020, Banglladesh 

Petroleum Corporation (BPC) has imported low level sulphur-rich 50 PPM (0.005% S) 

diesel , in line with the roadmap endorsed by the Department of Environment.  BPC 

has also a future plan to import low level sulphur-rich diesel (PPM 0.001%). Besides, 

there are obligations in accordance with the regulations of International Maritime 

Organization, to use low sulphur furnace oil (marine oil) for ships, from around the 

world, including Bangladesh, arriving in seaports and seaway. In compliance with 

international rules, since last September 2020, BPC had started importing 0.5% 

sulphur-rich furnace oil or marine fuel for inward and outward ship bankers in 

Bangladesh. This import measure for marine fuel is continued. 
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র্ফর্র্ ২০২০-২১ অথ ি ফছবয ১৪,৩৪,৬১৩.০৫ পভর্রক টন ক্রুড অবয়র আভদার্নয াাার্ ৩৬,৩৫,৭২৫.৯২৮ পভর্রক 

টন র্ডবজর, প্রায় ২,৭৩,৩২৫.৭২৭ পভর্রক টন পভাগ্যা, প্রায় ২,৩৫,৭১০.৭৯৫ পভর্রক টন পজট এ-১, প্রায় ৪৭,৯২৩.৭২২ 

পভর্রক টন  পাবণ ি অবয়র  এফাং প্রায় ২৯,৯৬৩.৬১১ পভর্রক টন  পভর্যন  পৄবয়র  আভদার্ন কযা য়। র্যবার্ধত 

পবরার্রয়াভ ণ্য আভদার্ন  খাবত এ অথ ি  ফছবয পভাট  ব্যয় য়  প্রায় ১৬,৯৫৭.০৫ পকাটি টাকা ফা  ১,৯৯৫.৩৩৫  র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন  ডরায (প্রায়)। র্ফর্র্ ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয পকান লুযফ পফ অবয়র আভদার্ন কবযর্ন। এভতাফস্থায়, ২০২০-২১ 

অথ ি ফছবয াভর্গ্রকবাবফ পবরার্রয়াভ ণ্য আভদার্নয র্যভাণ র্ছর ৫৬,৫৭,২৬২.৮৩৩ পভর্রক টন এফাং এ আভদার্ন 

ফাফদ পভাট ব্যবয়য র্যভাণ র্ছর ২১,৯২৩.৫৮ পকাটি টাকা ফা ২৫৭৯.৯৭ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায।  

অযর্দবক ইস্টাণ ি র্যপাইনার্য র্রর্ভবটড (ইআযএর)-এ আভদার্নকৃত অর্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর প্রর্ক্রয়াকযবণয ভাধ্যবভ 

র্ফর্বি পগ্রবডয র্যবার্ধত পবরার্রয়াভ ণ্য উৎাদবনয পক্ষবি উজাত র্ববফ ন্যাপথা উৎার্দত য়। ইআযএর-এ 

উৎার্দত ন্যাপথা পদব স্থার্ত র্ফর্বি পফযকার্য পবরাবকর্ভকযার প্ল্যাবণ্ট জ্বারার্ন পতর  অন্যান্য পবরার্রয়াভ ণ্য 

উৎাদবনয র্নর্ভর্ত্ত কোঁচাভার র্ববফ যফযা কযা য়। স্থানীয় প্রর্তষ্ঠানমূব যফযাবয য উদ্বৃত্ত ন্যাপথা যপ্তার্নয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা য়। র্ফর্র্ কতৃিক ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয ১৮,৭৯৫.২৫ পভোঃ টন ন্যাপথা র্ফবদব যপ্তার্ন কযা য় 

এফাং এ ফাফদ প্রায় ৮৬.৯৬ পকাটি টাকা ফা ১০.২০৮ র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায আয় য়। ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয স্থানীয় 

প্রর্তষ্ঠান সুায পবরাবকর্ভকযার (প্রাোঃ) র্রর্ভবটড, চট্টগ্রাভ  এযাবকায়া র্যপাইনার্য র্রোঃ, নযর্াংদী এয অনুকূবর প্রায় 

১৩১,০৫৪ পভর্রক টন  ন্যাপথা যফযা কযা বয়বছ মায আর্থ িক মূে প্রায় ৬৪৫.৪৫ পকাটি টাকা। এছািা চার্দা পূযবণয 

রবক্ষয র্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর আভদার্নয াাার্ পদবয র্ফর্বি যকার্য  পফযকার্য পযাকবনন প্ল্যান্টমূ 

বত ২০২০-২০২১ অথ ি ফছবয ৩৭২০.৯৪ পকাটি টাকা মূবে প্রায় ৪৩৫,১১৬ পভোঃ টন র্ফর্বি পগ্রবডয পবরার্রয়াভ ণ্য গ্রণ 

কযা বয়বছ। 

৩.2 উিয়ন কাম িক্রভ 

 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন পদব জ্বারার্ন পতর আভদার্ন, র্যবাধন, ভজুদ  যফযা ব্যফস্থা উিয়বনয রবক্ষয 

পদব্যাী মবথাবমাগী অফকাঠাবভা গবি পতারায উবদ্দবশ্য র্ফর্বি উিয়ন প্রকল্প গ্রণ  ফাস্তফায়ন কবয থাবক। ২০২০-২১ 

অথ ি ফছবয র্ফর্র্’য ফাস্তফায়নাধীন ১১টি প্রকল্প যবয়বছ। তন্মবধ্য ০১টি এর্ডর্বৄি  ১০টি র্নজস্ব অথ িায়বন ফাস্তফায়ন কযা 

বে।  

 

র্ফর্র্’য গুরুত্বপূণ প্রকল্পমূবয অগ্রগর্ত র্নম্নরূ : 

 

পদব আভদানীতব্য অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত (র্ডবজর) জ্বারার্ন পতর জাাজ বত যার্য াইরাইবনয ভাধ্যবভ 

দ্রুত, জ, র্নযাদ  ব্যয় াশ্রয়ীবাবফ খারাবয জন্য মুদ্রফবক্ষ র্বঙ্গর বয়ন্ট মুর্যাং (এর্এভ) নাভক বাভান 

আনবরার্ডাং পযার্র্রটি এফাং াইরাইন স্থাবনয কাজ চরবছ। জাাজ বত খারাকৃত অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত 

জ্বারার্ন পতর অপবায-অনবায াইরাইবনয ভাধ্যবভ মথাক্রবভ ইআযএর এফাং র্তনটি পতর র্ফণন পকাম্পার্নয মূর 

স্থানায ট্াাংক পাবভ ি গ্রণ কযা বফ। জাাজ বত এক (১.০০) রক্ষ পভর্রক টন অর্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর ৮/১০ র্দবনয 

র্যফবতি ২ র্দবন খারা কযা ম্ভফ বফ। ফতিভাবন ৩০ াজায পভর্রক টন র্ডবজর জাাজ বত খারাবয পক্ষবি ১০৮ ঘন্টা 

ভবয়য প্রবয়াজন বর এর্এভ স্থাবনয য  তায র্দ্বগুন র্যভাণ র্ডবজর প্রায় ২৮ ঘন্টায় খারা কযা ম্ভফ বফ। পবর 

অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত জ্বারার্ন পতর রাইটায কযায প্রবয়াজন বফ না এফাং এ খাবত পকান ব্যয় বফ না। স্বল্প ভবয় 

পতর খারা ম্ভফ বফ র্ফধায় জাাজ বািা উবেখবমাগ্য াবয হ্রা াবফ। এবত কবয অাবযনার পের্ক্সর্ফর্রটি  

ইর্পর্বয়র্ন্স বৃর্দ্ধ াবফ। অপবায ১৩৫ র্কবরার্ভটায এইচর্ডর্ড ৫৮ র্কবরার্ভটায ফ িবভাট ১৯৩ র্কবরার্ভটায 

াইরাইন স্থান কযা বয়বছ। Deep Post Trenching কাজ ম্পি বয়বছ।  এ ম িন্ত প্রকবল্পয ৬৬% কাজ ম্পি 

বয়বছ।  
 

মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভান ফিয ব্যফাযকাযী উবিাজাাজমূব জ্বারানী পতর আবযা দ্রুত  বজ যফযাবয 

রবক্ষয “পজট-এ-১ াইরাইন ফ্র্ভ র্তরগঞ্জ (র্নয়ায কাঞ্চনিীজ) টু কুর্ভ িবটারা এর্ববয়ন র্ডবা (পকএর্ড) ইনক্লুর্ডাং 

ার্ম্পাং পযার্র্রটিজ”প্রকবল্পয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। এ ম িন্ত ১৩ র্কবরার্ভটায াইরাইন স্থান কযা বয়বছ।  
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BPC, in 2020-21 fiscal year has imported 14,34, 613.05 metric tons crude oil, along with , 

36, 35, 725.928 metric tons diesel, about 2, 73, 325.729 metric tons mogas, about 2, 35, 

710.795 metric tons Jet A-1, about 47, 923.722 metric tons furnace oil and about 29, 

963.611 metric tons marine fuel oil. There was spent a total of around 16, 957.05crore 

Taka or 1, 995.335 million US Dollars in importing refined petroleum products this fiscal 

year. BPC has not imported any lube base oil in 2020-2021 fiscal year. In this 

circumstance, in 2021 fiscal year, the amount of overall import of petroleum products was 

56, 57,262.833 metric tons and the amount of total costs for import was 21, 923.58 crore 

Taka or 2579.97 million US Dollars.  

 

On the other hand, by processing the imported crude fuel oil by Eastern Refinery Limited 

as part of different graded refined petroleum products, naphtha is produced as by-

product. The naphtha from ERL, is supplied as a raw material to various private 

petrochemical plants throughout the country, to produce fuel oil and other petroleum 

products. The surplus naphtha is exported after fulfilling the supply in local companies. 

BPC, in 2020-2021 fiscal year has exported abroad 18, 795.25 metric tons naphtha and 

earned around 86.96 crore Taka which is equivalent to 10.208 million US Dollars. In   

favour of local company, Super Petrochemical (Pvt.) Ltd, Chattogram and Aqua Refinery 

Ltd , Norshingdi, around 131, 054 metric tons naphtha have been supplied in 2020-2021 

fiscal year, which is equivalent to almost 645.45 crore Taka. Apart from this, to fulfill the 

demand, along with importing the refined fuel oil, there has been received 435, 116 

metric tons different graded petroleum products equivalent to 3720.94 crore Taka, in 

2020-2021 fiscal year , from various government and private fractionation plants.  

 

3.2  Development Activities 

 

With a view to developing the system of import, refining, stock and supply of fuel oil and 

to build appropriate infrastructure across the country, Bangladesh Petroleum 

Corporation initiates and implements development projects. There are 11 projects under 

implementation with BPC in 20220-2021 fiscal year. Among them, one is ADP financed 

and the rest ten is being implemented by own finance. 

 

The progress of significant projects of BPC is as follows: 

 

In the sea, Single Point Mooring (S P M) floating unloading facility and pipeline 

installation works are underway to discharge the importable crude and refined (diesel) 

fuel oil from the ship, through pipeline, in a swift, easy, safe and economical way. The 

discharged crude and refined fuel oil , through off-shore /on-shore pipeline, respectively, 

will be received for the E R L and the three oil marketing companies’ main installation 

tank firm. It will be feasible to discharge (1.00) million metric tons crude oil from the ship 

in two days instead of 8/10 days. Although, currently, it takes 108 hours to discharge 30 

thousand metric tons diesel from the ship, after installation of S P M , it will be possible to 

doubly discharge in 28 hours. As a result, there will be, no need for lightering crude and 

refined fuel oil and there will be no expenses for this purpose. Since it will be possible to 

quickly discharge the oil, the rental will significantly be decreased. As a result, the 

operational flexibility and efficiency will increase. Off-shore 135 kilometers, HDD 58 

kilometers, total of 193 kilometers pipeline has been installed. Deep Post Trenching work 

is complete. 66% of project work has been completed so far.  

 

To supply fuel oil more swiftly and easily for the aircrafts, using Hazrat Shahjalal 

International Airport, ‘Jet A-1 pipeline from Pitolgonj (near Kanchon bridge) to Kurmitola 

Aviation Depot (K A D) including pumping facilities’ project’s works are in progress. So 

far as now, 13 kilometers pipeline have been laid. 
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আভদানীতব্য জ্বারানী পতর (র্ডবজর) াইরাইবনয ভাধ্যবভ পতর পকাম্পার্নমূবয প্রধান স্থানা, চট্টগ্রাভ বত 

াইরাইবনয ভাধ্যবভ ঢাকাস্থ র্ডবাবত পতর যফযা ব্যফস্থা জ, দ্রুত র্নযাদ  ব্যয় াশ্রয়ীবাবফ র্যফবনয জন্য 

‘‘চট্টগ্রাভ বত ঢাকা ম িন্ত াইরাইবন জ্বারার্ন পতর র্যফন” প্রকল্প গ্রণ কযা বয়বছ। ফর্ণ িত প্রকবল্পয অধীবন পতর 

র্ফণন পকাম্পার্নমুবয মূর স্থানা চট্টগ্রাভ বত নাযায়ণগঞ্জ পজরায পগাদনাইর ম িন্ত ১৬’’ ইর্ঞ্চ ব্যাবয ২৪১.২৮ 

র্কবরার্ভটায, এফাং পগাদনাইর বত পতুো ম িন্ত ১০’’ ইর্ঞ্চ ব্যাবয ৮.২৯ র্কবরার্ভটায বগবিস্থ পবরার্রয়াভ াইরাইন 

র্নভ িাণ কযা বফ। প্রকবল্পয যাভ িক প্রর্তষ্ঠান Engineers India Limited (EIL) কতৃিক Front End 

Engineering Design (FEED) ম্পি কবযবছ।  এ প্রকবল্পয আতায় কুর্ভোয় একটি আদৄর্নক  স্বয়াংম্পূণ ি 

র্ডবা র্নভ িাণ কযা বফ। প্রকবল্পয আতায় জর্ভ অর্ধগ্রণ  ভারাভার াংগ্র কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ। 

 

 বাযবতয নুভারীগি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড (NRL)-এ উৎার্দত র্ডবজর বাযবতয র্র্রগুর্ি ভাবকিটিাং টার্ভ িনার বত 

ফাাংরাবদবয াফ িতীপুয র্ডবা ম িন্ত াইরাইবনয ভাধ্যবভ যফযাবয রবক্ষয “India-Bangladesh Friendship 

pipeline (IBFPL)ÕÕ প্রকল্পটি গ্রণ কযা বয়বছ। এ প্রকল্পটিয পভাট সদঘ িয ১৩১.৫০ র্ক.র্ভ. মায ভবধ্য ফাাংরাবদ অাংব 

১২৬.৫০ র্ক.র্ভ. এফাং ইর্েয়া অাংব ০৫ র্ক.র্ভ.। এ প্রকল্পটি ফাস্তফায়বনয জন¨ ফাাংরাবদ অাংব াইরাইন স্থাবনয 

র্নর্ভত্ত বর্ভ অর্ধগ্রণ  াইরাইবনয ভাধ্যবভ আগত জ্বারার্ন পতর র্যর্র্ব কযায জন¨ র্যর্ে টার্ভ িনার আনুলর্ঙ্গক 

কাজ ম্পাদবনয র্নর্ভত্ত “ইর্েয়া-ফাাংরাবদ পফ্র্েী াইরাইন প্রকবল্পয প্রবয়াজনীয় জর্ভ অর্ধগ্রণ  হুকুভ দখর এফাং 

অন্যান্য আনুলর্ঙ্গক সুর্ফধার্দ উিয়ন” প্রকল্পটি গ্রণ কযা বয়বছ। ফাাংরাবদ অাংবয ১২৬.৫০ র্কবরার্ভটায াইরাইন 

স্থাবনয জন¨ ঞ্চগি পজরায় ৮২ র্কোঃর্ভোঃ, র্দনাজপুয পজরায় ৩৫.৫ র্কোঃর্ভোঃ এফাং নীরপাভাযী পজরায়  ০৯ র্কোঃর্ভোঃ এয 

জন্য বর্ভ অর্ধগ্রন  হুকুভ দখবরয কাজ পল বয়বছ। এ ম িন্ত প্রকবল্পয আতায় ১১৫ র্কবরার্ভটায াইরাইন স্থান 

ম্পি বয়বছ। প্রকবল্পয আতায় াফ িতীপুবয পভাট ২৮,৮০০ পভর্রক টন ধাযণ ক্ষভতায পস্টাবযজ ট্াাংক  আনুলর্ঙ্গক 

সুর্ফধার্দ র্নভ িাণ কাজ শুরু বয়বছ। 

 

জ্বারার্ন র্নযাত্তা র্নর্িতকযবণ পতবরয ভজুদ ক্ষভতা বৃর্দ্ধ গুরুত্বপূণ ি র্ফলয়। াধাযণতোঃ ২ ভাবয জ্বারার্ন পতর ভজুদ 

যাখবত াযবর একটি পদবক জ্বারার্ন র্নযাত্তাম্পি পদ ফবর গণ্য কযা য়। পদবয জ্বারার্ন ভজুদ ক্ষভতা ২০০৯ াবর 

র্ছর ৮.৯৪ রক্ষ পভর্রক টন। ফতিভান যকাবযয মৄবগাবমাগী র্দ্ধান্ত এফাং র্ফর্র্  াফর্র্ডয়াযী প্রর্তষ্ঠানমূবয 

ফ িস্তবযয কভ িকতিা কভ িচাযীয ঐকার্ন্তক প্রবচষ্টায় পদবয জ্বারার্ন পতর ভজুদ ক্ষভতা ২০০৯ াবরয ৮.৯৪ রক্ষ পভর্রক টন 

বত বৃর্দ্ধ পবয় ফতিভাবন প্রায় ১৩.২০ রক্ষ পভর্রক টন বয়বছ।  

 

ফাাংরাবদবয একভাি পতর পাধনাগায ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড এয অর্যবার্ধত পতর র্যবাধন ক্ষভতা ফতিভাবন 

প্রায় ১৫ রক্ষ পভর্রক টন, মা পদবয জ্বারার্ন চার্দায এক-ঞ্চভাাং। পবর জ্বারার্ন চার্দায অফর্ষ্ট চায-ঞ্চভাাং 

র্যবার্ধত পতর আভদানীয ভাধ্যবভ পূযণ কযবত য়। জ্বারার্ন পতবরয আভদার্ন র্নবিযতা কভাবনায রবক্ষয ফাাংরাবদ 

পবরার্রয়াভ কব িাবযন আয ৩০ রক্ষ পভর্রক টন উৎাদন ক্ষভতাম্পি ইআযএর ইউর্নট-২ স্থান কযায র্যকল্পনা 

গ্রণ কবযবছ। “ইনস্টবরন অফ ইআযএর ইউর্নট-২”ফাস্তফায়বনয জন্য Front End Engineering Design 

(FEED) এয কাজ ম্পি বয়বছ। ইর্র্ ঠিকাদায র্নবয়াবগয কাম িক্রভ চরভান যবয়বছ।  
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From Chattogram to Dhaka fuel oil transport through pipeline’ project has been 

undertaken for the importable fuel oil (diesel) transport from main depots of oil 

companies in Chattogram to Dhaka through pipeline, easily, quickly, safely and cost 

effectively. Under the stated project,  the main depot of oil marketing companies  - 

Chattogram to Godainol in Narayangonj district 16 inches diameter, 241.28 

kilometers and Godainol to Fotulla 1o inches diameter, 8.29 kilometers underground 

petroleum pipeline will be built. Front End Engineering Design (FEED) has been 

completed by the consulting firm of the project – Engineers India Limited (EIL). 

Under this project, a modern and automatic depot will be built in Comilla. Under the 

project, land acquisition and procurement activities are in progress.  

 

To supply through pipeline, India’s Numaligor Refinery Limited’s produced diesel, 

from India’s Shiliguri marketing terminal to Parbotipur depot of Bangladesh, ‘India 

Bangladesh Friendship Pipeline (IBFPL) project has been undertaken. The total 

length of this project is 131.50 kilometers in which , Bangladesh part is 126.50 K.M. 

and India part is 05 K.M. To implement this project, in Bangladesh part, acquisition of 

land for installing pipeline and to receive fuel oil through pipeline , receipt terminal 

and for associated activities, ‘ India –Bangladesh Friendship Pipeline project’s 

required land acquisition, possession of orders and other related facilities 

development’ project has been accepted. In Bangladesh part, to install 126.50 K.M. 

pipeline, in Panchogor district 82 K.M. , Dinajpur district 35.5 K.M.  and in Nilfamari 

district 09 K.M. land acquisition and possession of orders’ activities have been 

completed. So far, under the project, 115 kilometers pipeline installation has been 

completed. Under the project, in Parbotipur, a total of 28,800 metric tons storage 

capacity tank and related facilities construction works have been started.  

 

To ensure fuel the security, the increase of stocking capacity is an important issue. 

Generally, a country is considered enriched in fuel security if there are stocks of two 

months’ fuel oil. In 2009, the country’s fuel oil stock capacity was 8.94 million metric 

tons. The current Government’s timely decision and the intense efforts of BPC and its 

subsidiary companies’ staff of all levels, the fuel oil capacity of the country has 

increased to around 13.20 million metric tons at the moment, in comparison to stock 

capacity in 2009.  

 

Crude oil refining capacity of the country’s only oil refinery Eastern Refinery Limited 

is now about 15 million metric tons which is the one-fifth of country’s fuel demand. 

Therefore, the rest four-fifths of fuel demand is fulfilled by importing refined oil. To 

decrease the dependency of importing fuel oil, Bangladesh Petroleum Corporation 

has taken initiative to establish the E R L Unit-2 with a production capacity of more 

30 million metric tons. To implement ‘Installation of ERL Unit-2’ Front End 

Engineering Design (FEED) work has been completed. Activities to appoint 

contractor for EPC is in progress. 
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ফাস্তফায়নাধীন উবেখবমাগ্য প্রকল্প:  
 

ক) এর্ডর্বি চরভান প্রকল্পমূ: 

                                                                        (রক্ষ টাকায়) 

ক্র/ নাং প্রকল্প উবদ্দশ্য ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

পভাট 

০১ ইনস্টবরন অফ র্বঙ্গর 

বয়ন্ট মুর্যাং (এর্এভ) 

উইথ ডাফর াইরাইন। 

পদব আভদানীতব্য অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত জ্বারানী পতবরয 

খারা কাম িক্রভ আয জতয  গর্তীর কযায রবক্ষয 

কুতুফর্দয়ায মুদ্রফবক্ষ বাভান আনবরার্ডাং পযার্র্রটি স্থান এফাং 

পখান পথবক াফ-ী াই রাইবনয ভাধ্যবভ অর্যবার্ধত পতর 

যার্য ইআযএর‘য ট্াাংক পাবভ ি এফাং র্যবার্ধত জ্বারানী পতর 

র্তনটি পতর র্ফণন পকাম্পার্নয মূর স্থানায ট্াাংক পাবভ ি গ্রণ কযা 

বফ। প্রকল্পটি ফাস্তফার্য়ত বর অর্যবার্ধত  র্যবার্ধত জ্বারানী 

পতর রাইটায কযা প্রবয়াজন বফ না ফবর রাইটাবযজ খযচ াশ্রয় 

বফ। ১.০০ রক্ষ পভর্রক টন ক্রুড অবয়বরয জাাজ   ৯-১১ র্দবনয 

র্যফবতি ২র্দবন এফাং ৬০-৭০ াজায পভর্রক টন র্ডবজর ২৮-৩০ 

ঘন্টায় খারা কযা ম্ভফ বফ। অাবযনার ইর্পর্বয়র্ন্স অবনক বৃর্দ্ধ 

াবফ। পবর ইভবাট ি ট্াাংকায যাের্রাং ফাফদ র্ফর্র্‘য ফাৎর্যক 

প্রায় ৮০০ পকাটি টাকা াশ্রয় বফ। 

নবব’১৫-

জুন’২২ 

 

(প্রস্তা: নবব’১৫-

জুন’২৩) 

656826.87 

 

(প্রস্তা: 

৭১২৪৩৯.৫৮) 

 

 

 

খ) র্নজস্ব অথ িায়বন চরভান প্রকল্পমূ: 

                                                    (রক্ষ টাকায়) 

ক্রর্ভক 

নাং 
প্রকল্প উবদ্দশ্য ফাস্তফায়নকার 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 

পভাট 

০১ কনিাকন অফ পড অর্প 

র্ফর্ল্ডাং অপ দ্মা অবয়র 

পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড (২২ তরা 

র্ফর্ষ্ট)।  

র্র্এর এয র্নজস্ব জায়গায় আদৄর্নক অর্প কর 

র্ফবাবগয সুর্ফধার্দ  অর্পবয ব্যফস্থানায কর সুর্ফধার্দ 

প্রদানপূফ িক দাপ্তর্যক কাজ জতয বফ। 

জুরাই,১৩- 

র্ডব’২১  

(প্রস্তা: জুরাই,১৩- 

র্ডব’২৫) 

 

১০১০১.০০ 

(প্রস্তা: 

১৯২১০.০০) 

০২ পজট এ-১ াইরাইন ফ্র্ভ 

র্তরগঞ্জ (র্নয়ায কাঞ্চন িীজ) টু 

কুর্ভ িবটারা এর্ববয়ন  র্ডবা 

(পকএর্ড) ইনক্লুর্ডাং ার্ম্পাং                     

পযার্র্রটিজ। 

মযত াজারার আন্তজিার্তক র্ফভান ফিবয অফর্স্থত 

র্ডাবত াইরাইবনয ভাধ্যবভ পতর যফযা র্নযফর্েি  

জ বফ। পবর এয়াযবাবট ি আগত উবিাজাাজমূব 

ক্রভফধ িভান চার্দায াবথ পজট-এ-১ যাফযা ব্যফস্থা আবযা 

র্নর্িত বফ। 

পবে,১৭-র্ডব,২২ 

 

৩৩৯৬৩.০০ 

০৩  প্রবজক্ট ম্যাবনজবভন্ট এ- 

কনস্যারবটর্ন্স ার্ব িব পয র্দ 

ইনস্টবরন অপ ইআযএর 

ইউর্নট-২। 

ইনস্টবরন অফ ইআযএর ইউর্নট-২-ীল িক প্রকল্পটি 

মথামথবাবফ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয প্রকবল্পয কাজ ভর্নটর্যাং  

তদাযর্ক কযায জন্য প্রকল্পটি গ্রন কযা বয়বছ। পবর 

র্যপাইনাযীয ২য় ইউর্নট স্থান  প্রকল্প মথাভবয় ফাস্তফায়ন 

কযা ম্ভফ বফ।    

এর্প্রর’১৬-জুন,২৪ ২৬০৪৬.৫০ 

০৪ কনিাকন অফ ২০ পস্টার্যড 

মমুনা অর্প  র্ফর্ল্ডাং(মমুনা 

বফন) এযাট কাযান 

ফাজায,ঢাকা  (পবকে পপজ)।  

পজর্এর এয র্নজস্ব জায়গায় আদৄর্নক অর্প কর 

র্ফবাবগয সুর্ফধার্দ  অর্পবয ব্যফস্থানায কর সুর্ফধার্দ 

প্রদানপূফ িক দাপ্তর্যক কাজ জতয বফ। এছািা 

অর্তর্যি পোয বািা প্রদান কবয পকাম্পার্নয আয় বৃর্দ্ধ কযা 

মাবফ। 

জুরাই’১৫-জুন’২১ 

প্রস্তাোঃ 

(০১/০৭/২০১৫-

৩১/১২/২০২২)  

১৫৪১৮.৬০ 
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Significant Projects under implementation: 

 

a) Ongoing Projects under ADP: 

Sl. 

No. 

Project Objective Implementation 

Period 

Estimated 

expenses 

Total 

01.  Installation of 

Single Point 

Mooring (SPM) 

with double 

pipeline 

To make the discharge activity of the importable 

crude and refined oil in the country, easier and 

speedier, the floating unloading facility installation 

in the Kutubdya sea and from there , through sub-

sea pipeline , the crude oil will directly be in ERL’s 

tank firm and refined fuel oil , in three oil 

marketing companies’ main installation tank firm 

will be received. On completion of the project , there 

will be no need for lightering the crude and refined 

fuel oil and hence, the lightering expenses will be 

saved. A ship with 1.00 million metric tons of crude 

oil, could easily discharge them in just two days 

instead of 9-11 days and 60-70 thousand metric tons 

diesel in 28-30 hours. The operational efficiency will 

greatly be increased. As a result, about 800 crore 

Taka of BPC will be saved annually for the import 

tanker handling purpose. 

Nov. 2015 – Jun. 

2022 

(Proposed: Nov. 

2015 – Jun 2023)  

656826.87 

(Proposed: 

712439.58) 

 

b) Self funded ongoing Projects:      

Sl. No. Project Objective Implementation 

Period 

Estimated 

Expenses 

Total 

01. Construction of 

head office building 

of Padma Oil 

Company Ltd. (22 

storied)  

Facilities of all departments with 

modern office in POCL’s own land 

and the management facilities of 

office with office work will be 

easier.  

July 2013 – 

December 2021 

(Proposed: July 2013 

– December 2025) 

10101.00 

(Proposed: 

19210.00) 

02.  Jet A-1 pipeline 

from Pitolgonj (near 

Kanchon bridge) to 

Kurmitola Aviation 

Depot(KAD) 

including pumping 

facilities  

The depot located in Hazrat 

Shahjalal International Airport, 

will have easy and uninterrupted 

fuel supply through pipeline. 

Consequently, with the increasing 

demand , Jet A-1 supply system 

will much be ensured. 

September 2017- 

December 2022 

33963.00 

03. 

 

Consultancy 

services for the 

installation of ERL 

Unit 2 in Project 

Management  

To implement the installation of 

ERL Unit 2 project properly, the 

project work monitoring and 

supervision have been 

undertaken. Consequently, the 

implementation of refinery unit 2 

will be completed within the 

stipulated time. 

April 2016 – June 

2024 

26046.50 

04. Construction of 20 

storied Jamuna 

office building ( 

Jamuna Bhaban) at 

Karwan Bazar, 

Dhaka (second 

phase). 

In the own land of JOCL, with 

modern office, all departments’ 

facilities and with all office 

management provisions, office 

work will be easier. Besides, 

company’s income can be 

increased by renting out extra 

floors.  

July 2015 – June 

2021 ( Proposed: 

01/07/2015 – 

31/12/2022) 

15418.60 

 

In million Taka 

In million Taka 
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ক্রর্ভক 

নাং 
প্রকল্প উবদ্দশ্য ফাস্তফায়নকার 

প্রাক্কর্রত ব্যয় 

পভাট 

০৫ কনিাকন অফ ১৯ পস্টার্যড 

পভঘনা বফন উইথ ০৩ পফজবভন্ট 

পোয  এযাট আগ্রাফাদ কভ িার্য়ার 

এর্যয়া, চট্টগ্রাভ। 

এভর্এর এয র্নজস্ব জায়গায় আদৄর্নক অর্প কর 

র্ফবাবগয সুর্ফধার্দ  অর্পবয ব্যফস্থানায কর সুর্ফধার্দ 

প্রদানপূফ িক দাপ্তর্যক কাজ জতয বফ। এছািা 

অর্তর্যি পোয বািা প্রদান কবয পকাম্পার্নয আয় বৃর্দ্ধ কযা 

মাবফ। 

জুরাই’১৬-জুন’২০ 

(প্রস্তা: জুরাই’১৬-

জুন’২৫) 

 

৫১৭৭.৫০ 

(প্রস্তা: 

৮৫৯৭.০০) 

০৬ চট্টগ্রাভ বত ঢাকা ম িন্ত 

াইরাইবন জ্বারার্ন পতর 

র্যফন। 

াইরাইবনয ভাধ্যবভ পতর যফযা ব্যফস্থা জ এফাং 

র্নযফর্েি বফ। পবর ার্যার্শ্বিক প্রর্তফন্ধকতা র্যায 

কবয পদবয ক্রভফধ িভান জ্বারানী পতবরয চার্দা বৃর্দ্ধয াবথ 

াবথ যফযা ব্যফস্থা সৃদৃঢ়  সুাংগত বফ। 

অবক্টা’১৮-র্ডব’২২ 

(প্রস্তা: অবক্টা’১৮-

র্ডব’২২) 

২৭৫৮৪৯.০০ 

(প্রস্তা: 

৩১৭১৮৫.০০) 

০৭  র্পড ার্ব িব পয র্দ 

ইনস্টবরন অপ ইআযএর 

ইউর্নট-২।   

ইনস্টবরন অফ ইআযএর ইউর্নট-২-ীল িক প্রকল্পটি 

মথামথবাবফ ফাস্তফায়বনয রবক্ষয প্রকবল্পয র্ডজাইন, ড্রইাং 

সুচারুবাবফ ম্পি কযায জন্য প্রকল্পটি গ্রন কযা বয়বছ। 

পবর র্যপাইনাযীয ২য় ইউর্নট স্থান  প্রকল্প মথাভবয় 

ফাস্তফায়ন কযা ম্ভফ বফ।    

অবক্টা’১৬-জুন’২২ 

 

৪৪৯৫২.০০ 

০৮ ইর্েয়া-ফাাংরাবদ পফ্র্েী 

াইরাইন প্রকবল্পয প্রবয়াজনীয় 

জর্ভ অর্ধগ্রণ  হুকুভ দখর 

এফাং অন্যান্য আনুলর্ঙ্গক 

সুর্ফধার্দ উিয়ন। 

াইরাইবনয ভাধ্যবভ বাযত বত ফাাংরাবদব পতর 

আভদানী  ব্যফস্থা জ এফাং র্নযর্ফর্েি বফ। পবর 

ার্যার্শ্বিক প্রর্তফন্ধকতা র্যায কবয পদবয ক্রভফধ িভান 

জ্বারার্ন পতবরয চার্দা বৃর্দ্ধয াবথ াবথ যফযা ব্যফস্থা 

সৃদৃঢ়  সুাংত বফ। 

জানুয়ার্য’২০-

জুন’২২ 

৩০৬২৩.৩২ 

০৯ ইনস্টবরন অফ কাস্টর্ড রান্সপায 

পো র্ভটায এযাট ইআযএর 

ট্াাংক পাভ ি । 

ইআযএর বত াইরাইবনয ভাধ্যবভ র্র্এর,এভর্এর 

 পজর্এর এয ট্াাংবক জ্বারার্ন পতর যফযা র্নখ ৌঁত  

ঠিকবাবফ যফযা কযা ম্ভফ বফ। 

ভাচ ি’২০- পপব্রু’২২ 

(প্রস্তা: ভাচ ি’২০- 

জুন’২৩) 

৮৪৫২.৪৫ 

১০ পজট এ-১ াইরাইন ফ্র্ভ এভ 

আই টু াহ্ আভানত 

ইন্টাযন্যানার এয়াযবাট ি, 

চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ া আভানত আন্তজিার্তক র্ফভান ফিবয 

অফতযণকাযী উবিাজাাজমূব পজট এ-১ জ্বারার্ন যফযা 

র্নর্িতকযণ এফাং জরুযী র্যর্স্থর্তবত ফাাংরাবদ র্ফভান 

ফার্নীয ঘাটিবত  পজট এ-১ জ্বারার্ন যফযাব র্নযাত্তা 

র্নর্িত কযায রবক্ষয ভজুদ গবি পতারা ম্ভফ বফ। 

নবব’২০-জুন’২৩ ৫৮০৬.০০ 

 

গ) ফতিভান যকাবযয বর্ফষ্যৎ প্রকল্প : 

                     (রক্ষ টাকায়) 

ক্রর্ভক 

নাং 

প্রকল্প উবদ্দশ্য ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

পভাট 

০১ ইনস্টবরন অফ ইআযএর 

ইউর্নট-২। 

পদবয একভাি পতর পাধনাগায ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড 

(ইআযএর) ১৯৬৮ াবর প্রর্তর্ষ্ঠত য় মায প্রর্ক্রয়াকযণ ক্ষভতা ১৫.০০ 

রক্ষ পভর্রক টন। ফতিভাবন এ প্রর্তষ্ঠাবনয প্রর্ক্রয়াকযণ অব্যাত আবছ। 

পদব জ্বারানী পতবরয চার্দা ক্রভান্ববয় বৃর্দ্ধ ায়ায় র্যবার্ধত 

জ্বারানী আভদার্ন উবেখবমাগ্য াবয বৃর্দ্ধ পবয়বছ। র্যবার্ধত জ্বারানী 

পতর আভদার্ন র্নব িযতা কভাবনা এফাং পদব অর্যবার্ধত জ্বারানী পতর 

প্রর্ক্রয়াকযণ কবয তুরনামূরকবাবফ াশ্রয়ী মূবে র্যবার্ধত জ্বারানী 

পতর উৎাদবনয জন্য ইআযএর ইউর্নট-২ নাবভ একটি নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযা য়। ইআযএর ইউর্নট-২ প্রকল্প ফাস্তফার্য়ত বর র্যপাইনাযীয 

ফার্ল িক প্রর্ক্রয়াকযণ ক্ষভতা ৪৫ রক্ষ পভর্রক টবন উিীত বফ। 

জানু’২২-

র্ডবম্বয’২৬ 

(প্রস্তার্ফত) 

১৯৩৭২৬৪.৭৩ 
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Sl. 

No. 

Project Objective Implementation 

Period 

Estimated 

Expenses 

Total 

05.  Construction of 19 

storied Meghna 

Bhaban with 03 

basement floors at 

Agrabad 

Commercial Area, 

Chattogram. 

All departments’ facilities, with modern 

office, at the own land of MPL and with all 

provisions of office management for 

office work will be easier. Apart from this, 

an additional income can be possible by 

subletting company’s extra floors. 

July 2016 – June 

2020 ( Proposed: 

July 2016 – June 

2025)  

5177.50 

(Proposed: 

8597.00) 

06. Transportation of 

fuel oil from 

Chattogram to 

Dhaka through 

pipeline. 

The arrangement for fuel supply through 

pipeline will be easy and uninterrupted. 

As a result, avoiding circumstantial 

obstructions, supply chain will be strong 

and integrated for the country’s 

increasing fuel demand.  

October 2018 – 

December 2022 ( 

Proposed: October 

2018 – December 

2022)  

275849.00 

(Proposed: 

317185.00) 

 

 

 

07.  FEED Services for 

the installation of 

ERL Unit-2 

To properly implement the project’s 

design, drawing, ‘installation of ERL Unit-

2’ project has been taken. Therefore, the 

refinery’s 2
nd

 unit installation will be 

implemented timely. 

October 2016 – June 

2022  

44952.00 

08. Required land 

acquisition , 

possession of 

orders and 

development of 

other related 

facilities for India-

Bangladesh 

Friendship Pipeline 

Project  

The fuel import system from India to 

Bangladesh will be trouble-free and 

continual through pipeline. As a result, by 

avoiding circumstantial obstructions, 

supply chain will be strong and integrated 

for the country’s increasing fuel demand. 

June 2020 – June 

2022 

30623.32 

09.  Installation of 

custody transfer 

flow meter at ERL 

tank firm 

From the ERL pipeline, the fuel supply at 

the POCL, MPL and JOCL tanks will be 

flawless and accurate. 

March 2020 – 

February 2022 

(Proposed: March 

2020 – June 2023) 

8452.45 

10. Jet A-1 Pipeline 

from M I to Shah 

Amanat 

International 

Airport, 

Chattogram 

Ensure Jet A-1 fuel supply for all aircrafts 

landing in Chattogram Shah Amanat 

International Airport and to ensure 

security of supply of Jet A-1 fuel in 

Bangladesh Air force base in  emergency, 

so that stocking can be feasible 

November 2020 – 

June 2023 

5806.00 

 

c) Future Projects of the current Government: 

     

Sl. 

No. 

Project Objective Implementatio

n Period 

Estimated 

Expenses 

Total 

01. Installation of 

ERL Unit-2 

Country’s only oil refinery Eastern Refinery 

Limited (ERL) was established 1968, whose 

processing capacity is 15.00 million metric tons. 

Still, the processing of the organization is 

continued. Due to gradual increase of the 

demand of fuel oil in the country, refined fuel 

import increased significantly. The project ERL 

Unit-2 has been initiated to produce 

comparatively low cost fuel by processing crude 

oil in the country and to reduce the dependency 

of importing refined oil. The annual processing 

capacity of refinery will rise to 45 million metric 

tons, if the ERL Unit-2 project is implemented. 

January 2022 – 

December 

2026 

(Proposed) 

1937264.73 

In million Taka 
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ক্রর্ভক 

নাং 

প্রকল্প উবদ্দশ্য ফাস্তফায়নকার প্রাক্কর্রত ব্যয় 

পভাট 

০২ অবটাবভন অফ অবয়র 

র্ডবা ইনক্লুর্ডাং পপটি 

এে র্র্কউর্যটি। 

পদবয কর র্ডবা অবটাবভবনয আতায় এবন জ্বারার্ন পতবরয 

অাবযন কাম িক্রভ র্যচারনা কযা। 

জুরাই’২২- 

জুন’২৪ 

৫০০০.০০ 

০৩ র্বরকন অপ কনারটিাং 

পাভ ি পয কনডাকটিাং 

র্পর্জর্ফর্রটি স্টার্ড পয 

পটিাং আ এ র্নউ 

পবরার্রয়াভ র্যপাইনাযী 

এে পবরাকযার্ভকযার 

কভবপ্ল্ক্স ইনক্লুর্ডাং 

এর্এভ এযাট ায়যা 

পাট ি এর্যয়া, টুয়াখারী, 

ফাাংরাবদ। 

পদব জ্বারানী পতবরয চার্দা ক্রভান্ববয় বৃর্দ্ধ ায়ায় র্যবার্ধত 

জ্বারানী আভদার্ন উবেখবমাগ্য াবয বৃর্দ্ধ পবয়বছ। র্যবার্ধত জ্বারানী 

পতর আভদার্ন র্নব িযতা কভাবনা এফাং পদব অর্যবার্ধত জ্বারানী পতর 

প্রর্ক্রয়াকযণ কবয তুরনামূরকবাবফ াশ্রয়ী মূবে র্যবার্ধত জ্বারানী 

পতর উৎাদবনয জন্য ায়যা ফিবয কবম্পার্জট পবরার্রয়াভ 

র্যপাইনাযী নাবভ নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। এছািা এ প্রকবল্পয 

আতায় পবরার্রয়াভ বণ্যয াাার্ যকায পবরাকযার্ভকযার ণ্য 

উৎাদন  যফযা কবয ফাজায র্নয়ন্ত্রণ  র্নযাত্তা র্নর্িত কযবত 

ক্ষভ বফ।  

জুরাই’২২- 

জুন’২৪ 

২৫০০.০০ 

০৪ কক্সফাজায পজরায 

ভবখারী-ভাতাযফািী 

এরাকায় র্ফর্র্ কতৃিক 

এরর্র্জ টার্ভ িনার স্থান 

াংক্রান্ত। 

কক্সফাজায পজরায ভবখারী-ভাতাযফািী এরাকায় র্ফর্র্ কতৃিক বৃৎ 

এরর্র্জ টার্ভ িনার র্নভ িাবণয র্যকল্পনা গ্রণ কযা বয়বছ। এটি বফ 

পযর্ফ্র্জাবযবটড ভাদায টার্ভ িনার। এ টার্ভ িনার পথবক র্ফর্বি এরর্র্জ 

পকাম্পার্নয র্নকট ফাল্ক আকাবয এরর্ গ্যা র্ফক্রয় কযা বফ। প্রস্তার্ফত 

এরর্র্জ টার্ভ িনাবরয অাবযন ক্ষভতা বফ ফার্ল িক প্রায় ১০-১২ রক্ষ 

পভর্রক টন। 

জুরাই’২২ – 

জুন’২৫ 

২৫০০০০.০০ 

 
৩. ৩ র্ফণন কাম িক্রভ 

 

পদব ২০২০-২১ অথ ি ফছবয পবরার্রয়াভ বণ্যয র্ফক্রয় র্যভাণ র্ছর ৬২.৯৯ রক্ষ পভর্রক টন। ক্ষান্তবয, ২০১৯-২০ অথ ি ফছবয পদব 

পবরার্রয়াভ বণ্যয র্ফক্রয় র্যভাণ র্ছর ৫৫.০৩ রক্ষ পভর্রক টন। অথ িাৎ, আবরাচয অথ ি ফছবয পূফ িফতী অথ ি ফছয অবক্ষা ১৪.৪৭% 

পভর্রক টন র্ফক্রয় বৃর্দ্ধ পবয়বছ।  

 

াযাবদব পভাট র্ফক্রয়কৃত পবরার্রয়াভ বণ্যয র্যভাবণয ভবধ্য ঢাকা র্ফবাবগ ৩৫.৮৫%; ভয়ভনর্াং র্ফবাবগ ২.৬৫%; চট্টগ্রাভ 

র্ফবাবগ ২৩%; খরনা র্ফবাবগ ১২.০৮%; যাংপুয র্ফবাবগ ৭.১৩%; যাজাী র্ফবাবগ ১১.৮৭%; ফর্যার র্ফবাবগ ৪.১৬% এফাং 

র্বরট র্ফবাবগ ৩.২৬% র্ফর্ক্র বয়বছ। আবরাচয অথ ি ফছবয কৃর্ল খাবত ১৫.৪৯%; র্ল্প খাবত ৭.১৫%; র্ফদ্যযৎ খাবত ১০.৩৫%; 

পমাগাবমাগ খাবত ৬২.৯২%; গৃস্থার্র খাবত ১.৫৫%; এফাং অন্যান্য খাবত ২.৫৪% পবরার্রয়াভ ণ্য ব্যফহৃত বয়বছ।  

পদব ২০২০-২১ অথ ি ফছবয পনৌবথ প্রায় ৮৪ তাাং, পযরবথ প্রায় ৯ তাাং এফাং িক বথ প্রায় ৭ তাাং জ্বারার্ন পতর 

র্যফন কযা বয়বছ। পনৌবথ জ্বারার্ন পতর র্যফবনয জন্য র্তনটি পতর র্ফণন পকাম্পার্নয র্যফন ফবয ৯০টি পকাস্টার 

ট্াাংকায, ৭০টি পফ-ক্রর্াং শ্যাবরা ট্াাংকায, ৪টি শ্যাবরা ড্রাপট ট্াাংকায এফাং ১৫টি র্ভর্ন অবয়র ট্াাংকায (ফ িবভাট ১৭৯টি ট্াাংকায) 

বািায় র্নবয়ার্জত যবয়বছ। প্রর্তটি পকাস্টার ট্াাংকাবযয র্যফন ক্ষভতা ১৫০০ পথবক ২২০০ পভ.টন, পফ-ক্রর্াং শ্যাবরা ড্রাপট 

ট্াাংকাবযয ধাযণ ক্ষভতা ১০০০ পথবক ১৫০০ পভ.টন এফাং প্রর্তটি শ্যাবরা ড্রাপট ট্াাংকাবযয ধাযণ ক্ষভতা ৭০০ পথবক ১২০০ পভ.টন 

এফাং র্ভর্ন অবয়র ট্াাংকাবযয ধাযণ ক্ষভতা ৪০০ পথবক ৭০০ পভ.টন ।  

মূর-স্থানা, চট্টগ্রাভ পথবক র্ভটায পগজ পযরবথ র্বরট, পভাগরাফাজায, শ্রীভঙ্গর, যাংপুয র্ডবাবত জ্বারার্ন পতর র্যফন কযা য়। 

ক্ষান্তবয, পদৌরতপুয র্ডবা পথবক িডবগজ পযরবথ াফ িতীপুয, যাজাী/ র্যয়ান এফাং নাবটায র্ডবাবত জ্বারার্ন পতর র্যফন 

কযা য়। 
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Sl. No. Project Objective Implementation 

Period 

Estimated 

Expenses 

Total 

02. Automation of oil 

depots including 

safety and security 

To conduct operational works of fuel oil by 

bringing all the depots of the country under 

automation. 

July 2022 – 

June 2024 

5000.00 

03. Selection of 

consulting firm for 

conducting 

feasibility study for 

setting up a new 

petroleum refinery 

and petrochemical 

complex including 

SPM at Paira Port 

Area, Potuakhali, 

Bsngladesh. 

Import of refined oil has increased 

significantly in the country due to the 

gradual increase of the demand for fuel oil. 

To reduce the dependency on importing 

refined oil and by processing crude oil in the 

country with production of fuel at a low cost, 

the composite petroleum refinery , a new 

project, has been initiated in Paira port. 

Besides, under this project, along with the 

petroleum products, by producing and 

supplying the petrochemical products, 

government can control the market and 

ensure the security. 

July 2022-June 

2024  

2500.00 

04. Installation of L P G 

terminal by BPC in 

Moheshkhali –

Matarbari area of 

Cox’s Bazar district. 

BPC has planned to install a massive LPG 

terminal in Moheshkhali – Matarbari area of 

Cox’s Bazar. It will be a refrigerated mother 

terminal. LP gas will be sold in bulk to various 

LPG companies from this terminal. The 

annual operation capacity of the proposed 

LPG terminal will be about 10.22 million 

metric tons. 

July 2022 – June 

2025 

250000.00 

 

3.3  Marketing Activities 

 

In 2020-21 fiscal year, the sale quantity of petroleum products in the country, was 

62.99 million metric tons. On the other hand, in 2019-20 fiscal year, it was 55.03 

million metric tons. Which is therefore, a rise in sale at 14.47% metric tons, 

comparing to the previous year’s.  

 

Among the quantity of sold-out petroleum products across the country, in Dhaka 

division 35.85%, Maymenshing division 2.65%, Chattogram division 23%, Khulna 

division 12.08%, Rangpur division 7.13%, Rajshahi division 11.87%, Barisal division 

4.16% and Sylhet division 3.26%were sold. In the current financial year, petroleum 

products were used as: 15.49% in Agriculture, 7.15% in Industry, 10.35% in Power, 

62.92% in Communication, 1.55% in Household and 2.54% in other sectors. In 2020-21 

fiscal year, fuel oil were transported in the country as – about 84% by sea, about 09% 

by railroad and about 07% by road. To transport fuel oil by sea, there are 90 coastal 

tankers, 70 bay crossing shallow tankers, 4 shallow draft tankers, and 15 mini oil 

tankers (total 179 tankers) engaged with the transport fleet of the three oil marketing 

companies on a rental basis. Every coastal tanker’s transporting capacity is 1500 to 

2200 metric tons, bay crossing shallow draft tanker’s holding capacity is 1000 to 1500 

metric tons and every shallow draft tanker’s holding capacity is 700 to 1200 metric 

tons and mini oil tanker’s holding capacity is 400 to 700 metric tons. 

 

Fuel oil is transported to Sylhet, Moglabazar, Srimongol and Rangpur depots by 

meter gauge railroad from the main depot Chattogram. On the other hand, fuel oil is 

transported to Parbotipur, Rajshahi/Horyan and Natore depots from the Daulatpur 

depot through broad gauge railroad. 
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চট্টগ্রাভস্থ মূর-স্থানা ব্যতীত পদবয ২২টি স্থাবন র্তনটি পতর র্ফণন পকাম্পার্নয র্ডবা/যফযা পকন্দ্র যবয়বছ। এছািা উবিাজাাবজ 

জ্বারার্ন পতর যফযাবয জন্য াহ্জারার আন্তজিার্তক র্ফভান ফিয াংরে কুর্ভ িবটারা, চট্টগ্রাভ াহ্ আভানত আন্তজিার্তক র্ফভান 

ফিয  র্বরট ভানী আন্তজিার্তক র্ফভান ফিবয র্ফর্র্’য অধীনস্থ দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রোঃ এয ৩টি এর্ববয়ন র্ডবা 

যবয়বছ। কক্সফাজায র্ফভান ফিবয র্ফর্র্’য অধীনস্থ স্টযাোড ি এর্য়াটিক অবয়র পকাম্পার্ন র্রোঃ র্ফভাবন জ্বারার্ন পতর যফযা 

কযবছ।  
 

কৃর্লজ ণ্য উৎাদবনয ফবচবয় গুরুত্বপূণ ি এরাকা বে পদবয উত্তযাঞ্চর। ২০২০-২১ অথ ি ফছবয পদবয উত্তযাঞ্চবর পবরার্রয়াভ 

বণ্যয পভাট র্ফক্রয় র্যভাণ র্ছর ১১,৯৬,৯১৪ পভর্রক টন। তণ্মবধ্য র্ডবজর র্ফক্রবয়য র্যভাণ র্ছর ৯,২০,৯৪৫ পভ.টন, মা পভাট 

র্ফক্রবয়য ৭৬.৯৪ %। উবেখ্য, উত্তযাঞ্চবর ফাঘাফািী  র্চরভাযীবত ২টি পনৌ-র্ডবা; াফ িতীপুয, যাংপুয  নাবটাবয ১টি কবয পভাট ৩টি 

পযরবড র্ডবা এফাং যাজাী/র্যয়াবন ১টি পযরবড যফযা পকন্দ্র যবয়বছ। উত্তযাঞ্চবর কর র্ডবায পভাট র্ডবজর ধাযণ ক্ষভতা 

৭৮,৮৮৫ পভ.টন, এয ভবধ্য শুদৄভাি ফাঘাফািী র্ডবায র্ডবজর ধাযণ ক্ষভতা ৬০,০৬৭ পভ.টন। যর্ফ ভসুবভ পদবয উত্তযাঞ্চবর 

পফাবযাধান  গভ চাবলয র্নর্ভত্ত পচকাবম িয জন্য র্ডবজবরয চার্দা স্বাবার্ফক ভবয়য তুরনায় ফহুরাাংব বৃর্দ্ধ ায়। এ ভবয় মমুনা 

নদীয নাব্যতা অস্বাবার্ফক হ্রা ায়ায কাযবণ পনৌবথ পদবয উত্তযাঞ্চবর পচকাবম িয জন্য ফর্ধ িত র্যভাবণ জ্বারার্ন পতর যফযা 

প্রায়োঃ র্ফর্িত য়। পবর কৃর্লবচ ভসুবভ পযরবথ জ্বারার্ন পতর র্যফবনয গুরুত্ব বৃর্দ্ধ ায়।  

 

প্রর্ত ফছয যর্ফ ভসুবভ পদবয উত্তযাঞ্চবর পচকাবম িয জন্য ফর্ধ িত র্যভাণ র্ডবজর যফযাবয র্নর্ভত্ত র্ফর্র্ সুর্নর্দ িষ্ট 

‘‘কনটিনবজর্ন্স প্ল্যান’’ গ্রবণয ভাধ্যবভ জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ র্ফবাগ, স্থানীয় প্রান, অন্যান্য অাংীজন াংস্থা  র্ফর্র্’য অঙ্গ 

প্রর্তষ্ঠানগুবরায ায়তায় পদবয প্রতযন্ত অঞ্চবর মথাভবয় যকায র্নধ িার্যত মূবে জ্বারার্ন পতর যফযা কবয ফাম্পায পফাবযা 

ধান অন্যান্য কৃর্লজ পরার্দ উৎাদবন গুরুত্বপূণ ি বর্ভকা ারন কবয আবছ। 

 

পটর্ফর ১:  র্ফগত দ্যই ফছবয ণ্য র্বর্ত্তক র্ফক্রয় 

র্যভাণোঃ পভ.টন 

ণ্য ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

পজট এ-১ ৩৪৫১২৬ ২৩৭৮৯৪ 

অকবটন ২৬২৮২৫ ৩০৩৯১৭ 

পবরার ৩২২৪৩২ ৩৭৮৮৪৬ 

পকবযার্ন ১০৫৮৫১ ১০১৭৮৩ 

র্ডবজর ৪০২৩৪০৯ ৪৫৯৭৫৮৫ 

পাবন ি অবয়র ৩৬৪২৪১ ৫৫৯০৩২ 

এরর্ড ২৬৮ ৩৩১ 

পজর্ফ ১২৭৩৮ ১১৭০৯ 

লুফ অবয়র ২১১২৮ ২০৭০৭ 

এর্ফর্এ ৫০৩ ৫৯১ 

এভটিটি ৬৫৪৮ ৩৭৯০ 

এরর্র্জ ১৩৪২১ ১২০০৯ 

র্ফটুর্ভন ২৪৬০১ ৫৮১৫০ 

গ্রীজ - ৫২ 

এরএএপ - ১৩৩৩৪ 

ফ িবভাট ৫৫০৩০৯১ ৬২৯৯৭৩০ 
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Except the main depot in Chattogram, there are depots and supply stations of three 

oil marketing companies in 22 locations of the country. Besides, to supply fuel oil in 

the aircrafts, in the Shahjalal International Airport – adjacent to Kurmitola, 

Chattogram Shah Amanat International Airport and Sylhet Osmani International 

Airport, there are three aviation depots of BPC’s subsidiary Padma Oil Company 

Limited. In Cox’s Bazar Airport, BPC’s subsidiary Standard Asiatic Oil Company is 

supplying fuel to the aircrafts.  

 

The most important zone for producing agricultural products is the country’s 

northern part. In 2020-21 fiscal year, the petroleum products’ sale quantity was 11, 

96, 914 metric tons in the northern part of the country. Among them, the quantity of 

diesel sale was 9, 20, 945 metric tons, which was the 76.94% of the total sale. To 

mention, there are 2 marine depots in Baghabari and Chilmari in the northern part, 3 

railhead depots, one each in Parbotipur, Rangpur and Natore and in Rajshahi /Horyan, 

1 railhead supply station. In northern part, all depots’ total diesel holding capacity is 

78,885 metric tons, and in it, only Baghabari depot’s diesel holding capacity is 60, 067 

metric tons. During the Robi season, in the northern part of the country, demand for 

diesel increases massively comparing to normal season, due to the irrigation for 

cultivation of Boro paddy and wheat. At this time, due to the abnormal decrease of the 

navigability of the river Jamuna, the extended supply of the fuel oil for the irrigation 

in country’s northern part, by sea, is often interrupted. Consequently, the importance 

of fuel oil transport by railroad, increases during the agricultural irrigation season. 

  

BPC makes specific ‘contingency plan’ every year during the Robi season for the 

increased diesel supply for the irrigation in the northern part of the country. With the 

assistance of the Department of Energy and Mineral Resources, local administration, 

other stakeholders and subsidiary agencies, BPC plays important roles to ensure fuel 

oil supply in remote areas of the country on time at the price fixed by the government 

and helps rise in agricultural crops production along with the bumper Boro paddy.    

 

Table 1 : Product based sales in the last two years 

 

 

Product 2019-20 2020-21 

Jet A-1 345126 237894 

Octane 262825 303917 

Petrol 322432 378846 

Kerosene 105851 101783 

Diesel 4023409 4597585 

Furnace Oil 364241 559032 

LDO 268 331 

JBO 12738 11709 

Lube Oil 21128 20707 

SBPS 503 591 

MTT 6548 3790 

LPG 13421 12009 

Bitumen 24601 58150 

Grease - 52 

LSFO - 13334 

Total 5503091 6299730 

Quantity: Metric Ton 
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পটর্ফর ২: জ্বারার্ন পতর আভদার্ন ব্যয় 
(বকাটি টাকায়) 

খাত ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অবার্ধত পতর আভদার্ন ব্যয় ৩,৮৫৪.৬৪ ৫,১৬৯.২৭ 

র্যবার্ধত পতর আভদার্ন ব্যয় ১৭,০৪৫.৮১ ১৬,৬৯৪.৪০ 

পাবণ ি অবয়র আভদার্ন ব্যয় ৬৮৭.০৪ ১৫১.৪১ 

পভর্যন পৄবয়র আভদার্ন ব্যয় ০ ১১১.২৪ 

পভাট আভদার্ন ব্যয় ২১,৫৮৭.৪৯ ২২,১২৬.৩২ 

ফাদ যপ্তার্ন আয় ০.০০ ৮৬.৯৬ 

নীট আভদার্ন র্ফর ২১,৫৮৭.৪৯ ২২,০৩৯.৩৬ 

 

 

পটর্ফর ৩ : র্ফণন পকাম্পার্ন কতৃিক পবরার্রয়াভ ণ্য র্ফক্রয় র্যাংখ্যান ২০২০-২১ 

   র্যভাণোঃ পভ.টন 

বণ্যয নাভ দ্মা পভঘনা মমুনা এএর্এর ইআযএর এরর্র্জএর পভাট 

অকবটন ১০৬২৭৮ ১১৬৭৪০ ৮০৮৯৯ ০ ০ ০ ৩০৩৯১৭ 

পবরার ১৩৭৮৬৭ ১২৫২৭০ ১১৫৭০৯ ০ ০ ০ ৩৭৮৮৪৬ 

পকবযার্ন ৩৩১৪২ ৩৩৫১০ ৩৫১৩১ ০ ০ ০ ১০১৭৮৩ 

র্ডবজর ১৪২০০২১ ১৮০৬৪০০ ১৩৩৭৭৫৬ ৩৩৪০৮ ০ ০ ৪৫৯৭৫৮৫ 

এরর্ড ৩৩১ ০ ০ ০ ০ ০ ৩৩১ 

পাবণ ি অবয়র ১৬৮০২০ ১৯৯০০৯ ১৬৪৬১৭ ২৭৩৮৬ ০ ০ ৫৫৯০৩২ 

পজর্ফ ৩৯৫৭ ৪৫৮৬ ৩১৬৬ ০ ০ ০ ১১৭০৯ 

লুফ অবয়র ৪৪৮৬ ১০৪৯৪ ৩১৯২ ২৫৩৫ ০ ০ ২০৭০৭ 

এরর্র্জ ৩৪৩৫ ৩৭৩৮ ৩২৬৯ ১১২২ ০ ৪৪৫ ১২০০৯ 

র্ফটুর্ভন ১৭৫৩৮ ২৬৫১৯ ৯১৬৬ ৪৯২৭ ০ ০ ৫৮১৫০ 

(ক) উ-পভাট ১৮৯৫০৭৫ ২৩২৬২৬৬ ১৭৫২৯০৫ ৬৯৩৭৮ ০ ৪৪৫ ৬০৪৪০৬৯ 

পজট এ-১ ২৩৪৫১৬ ০ ০ ৩৩৭৮ ০ ০ ২৩৭৮৯৪ 

এর্ফর্ ৫৯১ ০ ০ ০ ০ ০ ৫৯১ 

এভটিটি ৩৩৫৩ ৪৩৭ ০ ০ ০ ০ ৩৭৯০ 

পভর্যন পৄবয়র ৫৪৩৮ ৪৮৬০ ৩০৩৬ ০ ০ ০ ১৩৩৩৪ 

গ্রীজ ৩৬ ১৬ ০ ০ ০ ০ ৫২ 

(খ) উ-পভাট ২৪৩৯৩৪ ৫৩১৩ ৩০৩৬ ৩৩৭৮ ০ ০ ২৫৫৬৬১ 

২০২০-২১ ২১৩৯০০৯ ২৩৩১৫৭৯ ১৭৫৫৯৪১ ৭২৭৫৬ ০ ৪৪৫ ৬২৯৯৭৩০ 
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Table 2: Import of fuel oil 
(Crore Taka) 

Sector 2019-20 2020-21 

Expenses for importing 

crude oil 
3,854.64 5,169.27 

Expenses for refined oil 

imports 
17,045.81 16,694.40 

Furnace Oil Import 

Expenses 
687.04 151.41 

Marine fuel import costs 0.00 111.24 

Total import cost 21,587.49 22,126.32 

Excluding export earnings 0.00 86.96 

Net import bill 21,587.49 22,039.36 

 

 

Table 3: Petroleum Product Sales Statistics 2020-21 by Marketing Company 

   Amount: M.ton 

Product 

name 
Padma Meghna Jamuna SAOCL ERL LPGL Total 

Octane 106278 116740 80899 0 0 0 303917 

Petrol 137867 125270 115709 0 0 0 378846 

Kerosene 33142 33510 35131 0 0 0 101783 

Diesel 1420021 1806400 1337756 33408 0 0 4597585 

LDO 331 0 0 0 0 0 331 

Furnace Oil 168020 199009 164617 27386 0 0 559032.2 

JBO 3957 4586 3166 0 0 0 11709 

Lube Oil 4486 10494 3192 2535 0 0 20707 

LPG 3435 3738 3269 1122 0 445 12009 

Bitumen 17538 26519 9166 4927 0 0 58150 

(A) Sub-total 1895075 2326266 1752905 69378 0 445 6044069 

Jet A-1 234516 0 0 3378 0 0 237894 

SBP 591 0 0 0 0 0 591 

MTT 3353 437 0 0 0 0 3790 

Marine Fuel 5438 4860 3036 0 0 0 13334 

Grease 36 16 0 0 0 0 52 

(B) Sub-total 243934 5313 3036 3378 0 0 255661 

2020-21 2139009 2331579 1755941 72756 0 445 6299730 
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পটর্ফর ৪: ২০১৯-২০ পথবক ২০২০-২১ অথ ি ফছবয জ্বারার্ন পতবরয আভদার্নয র্যভাণ  মূবেয তুরনামূরক র্ফফযণ 
 

 

বণ্যয র্যভান 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

র্যভাণ 

পভ.টন 

র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায 

পকাটি টাকা র্যভাণ 

পভ.টন 

র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায 

পকাটি টাকা 

১। ক্রুড অবয়র ১,১৫১,৯৬৩.৪৮ ৪৫৫.৯১ ৩,৮৫৪.৬৪ ১,৪৩৪,৬০৭.২৮ ৫৮৪.৬৪ ৪,৯৬৬.৫২ 

২। র্ফটুর্ভনা ক্রুড ০ ০ ০ ৭১,৪৯১.৭৮ ২৩.৮৭ ২০২.৭৫ 

২। র্যপাইে অবয়র ৩,৮৭৩,১৩১.৬১ ২,০০৯.৬৬ ১৭,০৪৫.৮১ ৪,১৪৪,৭৬২.৪৫ ১,৯৬৪.৫৫ ১৬,৬৯৪.৪০ 

৩। পাবণ ি অবয়র ১৭৫,৬৯৩.৯৫ ৮১.৩১ ৬৮৭.০৪ ৪৭,৯২৩.৭২ ১৭,৬৯ ১৫১.৪১ 

৪। পভর্যন পৄবয়র ০ ০ ০ ২৯,৯৬৩.৬১ ১৩.০৯ ১১১.২৪ 

ফ িবভাটোঃ ৫,২০০,৭৮৯.০৪ ২,৫৪৬.৮৮ ২১,৫৮৭.৪৯ ৫,৭২৮,৭৪৮.৮৪ ২,৬০৩.৮৪ ২২,১২৬.৩২ 

 

পটর্ফর ৫ : ২০১৯-২০ পথবক ২০২০-২১ অথ ি ফছবয জ্বারার্ন পতবরয যপ্তার্নয র্যভাণ  মূবেয তুরনামূরক র্ফফযণোঃ 

 

বণ্যয নাভ ফছয র্যভাণ পভ.টন র্ভর্রয়ন ভার্কিন ডরায পকাটি টাকা 

ন্যাপথা 
২০১৯-২০২০ ০ ০ ০ 

২০২০-২০২১ ১৮,৭৯৫.২৫ ১০.২০৮ ৮৫.৯৬ 

  

পটর্ফর ৬: ২০২০-২১ অথ িফছবয প্রধান প্রধান পবরার্রয়াভজাত বণ্যয প্রাযর্ম্ভক  ভানী ভজুদ 

 

  ক) প্রাযর্ম্ভক ভজুদ (৩০/০৬/ ২০২০)                                          র্যভাণোঃ পভ.টন 

ণ্য র্যপাইনার্যয 

সতরাধায 

প্রধান স্থানা,চট্টগ্রাভ 

(বাভান ভজুদ) 

পদবয র্ফর্বি র্ডবায ভজুদ 

(বাভান ভজুদ) 

র্থভবধ্য পভাট 

অকবটন ২৯৪০ ৫৯৯৬ ৪৮০৭ ৮৪১ ১৪৫৮৪ 

পবরার ১৩৮৫ ২৬৫২ ৮০৬০ ১৫০২ ১৩৫৯৯ 

পজট এ -১  ৮৯৫ ৩৭০০৭ ২৮১৭৬ ০ ৬৬০৭৮ 

পকবযার্ন ৫৪১০ ৭৬৬১ ১০৬৯৪ ৪০৫ ২৪১৭০ 

র্ডবজর ৬১৩২৫ ২৩৬০৮২ ২৮০৭৪১ ৩৩৮৬৩ ৬১২০১১ 

পাবন ি অবয়র ৪৯৭২৫ ৫৩৪১৯ ৪১৩০৩ ২৪০২ ১৪৬৮৪৯ 

এরর্র্জ, লুফ, র্ফটুর্ভন  ৩৪৪৮ ৬৬৭২ ০ ০ ১০১২০ 

ফ িবভাট ১২৫১২৮ ৩৪৯৪৮৯ ৩৭৩৭৮১ ৩৯০১৩ ৮৮৭৪১১ 

        

খ) ভানী ভজুদ (৩০/০৬/ ২০২১)           র্যভাণোঃ পভ.টন 

ণ্য র্যপাইনার্যয প্রধান স্থানা,চট্টগ্রাভ পদবয র্ফর্বি র্ডবায ভজুদ র্থভবধ্য পভাট 

সতরাধায বাভান ভজুদ (বাভান ভজুদ) 

অকবটন ৬৩৩০ ২৬৪৭৭ ৭০৯৭ ৬৮২ ৪০৫৮৬ 

পবরার ১৮৯৫ ৮৫৮৭ ৮৬৫৪ ২১৫৪ ২১২৯০ 

পজট এ -১  ৯৫ ৩৬৮৯৬ ১৯০৪৭ ৬৬৪২ ৬২৬৮০ 

পকবযার্ন ৫৪০০ ৭৫৬০ ৮৫৭২ ৭৭৯ ২২৩১১ 

র্ডবজর ৪৬৪০৫ ১৯০৭৬৯ ২১১৪৩২ ২৯৫৮৭ ৪৭৮১৯৩ 

পাবন ি অবয়র ৬৫৩০ ৯৫৭১ ৬৭৮৪ ৪০৯৬ ২৬৯৮১ 

এরর্র্জ, লুফ, র্ফটুর্ভন ১৭৬৫ ১৮১ ০ ০ ১৯৪৬ 

ফ িবভাট ৬৮৪২০ ২৮০০৪১ ২৬১৫৮৬ ৪৩৯৪০ ৬৫৩৯৮৭ 
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Table 4: Comparative Details of Fuel Oil Imports and Prices for the Fiscal Year 2019-20 to 

2020-21 

 

Quantity of 

product 

2019-20 2020-21 

Amount 

M.ton 

Million 

USD 

Crore 

Taka 

Amount 

M.ton 

Million 

USD 

Crore 

Taka 

1. Crude Oil ১,১৫১,৯৬৩.৪৮ ৪৫৫.৯১ ৩,৮৫৪.৬৪ ১,৪৩৪,৬০৭.২৮ ৫৮৪.৬৪ ৪,৯৬৬.৫২ 

2. Bituminous 

Crude 

০ ০ ০ ৭১,৪৯১.৭৮ ২৩.৮৭ ২০২.৭৫ 

3. Refined Oil ৩,৮৭৩,১৩১.৬১ ২,০০৯.৬৬ ১৭,০৪৫.৮১ ৪,১৪৪,৭৬২.৪৫ ১,৯৬৪.৫৫ ১৬,৬৯৪.৪০ 

4. Furnace Oil ১৭৫,৬৯৩.৯৫ ৮১.৩১ ৬৮৭.০৪ ৪৭,৯২৩.৭২ ১৭,৬৯ ১৫১.৪১ 

5. Marine Fuel ০ ০ ০ ২৯,৯৬৩.৬১ ১৩.০৯ ১১১.২৪ 

Total ৫,২০০,৭৮৯.০৪ ২,৫৪৬.৮৮ ২১,৫৮৭.৪৯ ৫,৭২৮,৭৪৮.৮৪ ২,৬০৩.৮৪ ২২,১২৬.৩২ 

 

Table 5: Comparative Details of Fuel Oil Exports and Prices in Fiscal Year 2019-20 to 2020-21: 

 

Product 

Name 
Year 

Amount: 

M.ton 
Million USD Crore Taka 

Naphtha 
2019-20 0 0 0 

2020-21 18,795.25 10.208 85.96 

  

Table 6: Opening and closing stocks of major petroleum products in FY 2020-21 

  A) Initial stock (30/06/2020)                                          Amount: M.ton 

Product 
Refinery 

oil tank 

Main 

installation, 

CTG (with 

floating stock) 

Deposits of different 

depots of the country 

(including floating 

stocks) 

On the 

way 
Total 

Octane 2940 5996 4807 841 14584 

Petrol 1385 2652 8060 1502 13599 

Jet A-1 895 37007 28176 0 66078 

Kerosene 5410 7661 10694 403 24168 

Diesel 61325 236082 280741 33863 612011 

Furnace Oil 49725 53419 41303 2402 146849 

LPG, Lube, Bitumen 3448 6672 0 0 10120 

Total 125128 349489 373781 39011 887409 

        

B) Closing reserves (30/06/2021)           Amount: M.ton 

Product 
Refinery 

oil tank 

Main 

installation, 

CTG (with 

floating stock) 

Deposits of different 

depots of the country 

(including floating 

stocks) 

On the 

way 
Total 

Octane 6330 26477 7097 682 40586 

Petrol 1895 8587 8654 2154 21290 

Jet A-1 95 36896 19047 6642 62680 

Kerosene 5400 7560 8572 779 22311 

Diesel 46405 190769 211432 29587 478193 

Furnace Oil 6530 9571 6784 4096 26981 

LPG, Lube, Bitumen 1765 181 0 0 1946 

Total 68420 280041 261586 43940 653987 
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পটর্ফর ৬: পদবয র্ফর্বি পতর র্ডবায আতাধীন পজরা মূবয নাভ 
 

র্ডবায  নাভ  অফস্থান পজরা মূবয নাভ 

 প্রধান স্থানা, গুপ্তখার, 

বতঙ্গা, চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, ফািযফান, খাগিাছর্ি, যাঙ্গাভাটি, পপনী  আাংর্ক কুর্ভো, আাংর্ক রক্ষীপুয, আাংর্ক 

পনায়াখারী। প্রধান স্থানা, চট্টগ্রাভ পথবক পকাস্টার ট্াাংকাযবমাবগ পগাদনাইর, পতুো, পদৌরতপুয, ফর্যার, ঝারকাঠি, 

চোঁদপুয, আশুগঞ্জ  সবযফ র্ডবাবত এফাং পযরয়াগনবমবগ র্বরট, শ্রীভঙ্গর, যাংপুয, এফাং ঢাকাস্থ ইর্এর র্ডবাবত 

জ্বারার্ন পতর পপ্রযণ কযা য়।  

পগাদনাইর/পতুো র্ডবা, 

নাযায়ণগঞ্জ 

ঢাকা, গাজীপুয, ভার্নকগঞ্জ, মুর্ন্সগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ, নযর্াংদী, জাভারপুয, পযপুয, ভয়ভনর্াং, টাাংগাইর, পনিবকানা  

আাংর্ক র্কবাযগঞ্জ। পগাদনাইর/পতুো পথবক শ্যাবরা ড্রাপট ট্াাংকাযবমাবগ ফাঘাফািী  র্চরভাযী র্ডবাবত জ্বারার্ন 

পতর পপ্রযণ কযা য়।  

ইর্এর, ঢাকা ঢাকা। 

পদৌরতপুয, খার্রপুয, খরনা খরনা, মবায, র্ঝনাইদ, ভাগুযা, নিাইর, াতক্ষীযা, চুয়াডাঙ্গা, কুর্ষ্টয়া, পভবযপুয, ফাবগযাট  আাংর্ক পর্যদপুয, 

আাংর্ক যাজফািী, আাংর্ক পগাারগঞ্জ, আাংর্ক ভাদাযীপুয। পদৌরতপুয র্ডবা পথবক পযরয়াগনবমাবগ াফ িতীপুয, 

নাবটায, যাজাী  র্যয়ান র্ডবাবত জ্বারার্ন পতর পপ্রযণ কযা য়।  

ফাঘাফািী, াজাদপুয, 

র্যাজগঞ্জ। 

র্যাজগঞ্জ, াফনা, নাবটায, ফগুিা, যাজাী, নগোঁ, চাাইনফাফগঞ্জ, জয়পুযাট, আাংর্ক গাইফান্ধা।  

র্চরভাযী ফাজি র্ডবা, কুর্িগ্রাভ কুর্িগ্রাভ। 

যাংপুয পযরবড র্ডবা, যাংপুয যাংপুয, রারভর্নযাট, আাংর্ক নীরপাভাযী (বডাভায, র্ডভরা  জরঢাকা উবজরা), আাংর্ক গাইফান্ধা, কুর্িগ্রাভ 

(র্চরভাযী ফাবজি জ্বারার্ন পতর না থাকবর)। 

াফ িতীপুয পযরবড র্ডবা, 

র্দনাজপুয 

র্দনাজপুয, ঠাকুযগোঁ, ঞ্চগি, আাংর্ক নীরপাভাযী (নয়দপুয  নীরপাভাযী দয উবজরা), আাংর্ক জয়পুযাট 

(জয়পুযাট  দয  োঁচর্ফর্ফ উবজরা)।         

নাবটায পযরবড র্ডবা, 

নাবটায 

নাবটায, আাংর্ক যাজাী (যাজাী  র্যয়ান যফযা পকবন্দ্র জ্বারার্ন পতর না থাকবর), আাংর্ক চাাইনফাফগঞ্জ 

(যাজাী  র্যয়ান যফযা পকবন্দ্র জ্বারার্ন পতর না থার্কবর), আাংর্ক ফগুিা (নিীগ্রাভ) । 

যাজাী/র্যয়ান পযরবড 

র্ডবা, যাজাী 

যাজাী, চোঁাইনফাফগঞ্জ, আাংর্ক নগোঁ (াাায, পাযা, ত্নীতরা, ধামুযাট, ভািা উবজরা)। 

র্বরট পযরবড র্ডবা, র্বরট র্বরট, পভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ, র্ফগঞ্জ। 

শ্রীভঙ্গর পযরবড র্ডবা, 

শ্রীভঙ্গর, পভৌরবীফাজায 

 

র্বরট, পভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ, র্ফগঞ্জ। 

াচনা ফাজায ফাজি র্ডবা, 

াচনা ফাজায, সুনাভগঞ্জ 

সুনাভগঞ্জ। 

সবযফ/আশুগঞ্জ র্ডবা, 

িাক্ষ্মনফািীয়া 

িাক্ষ্মনফািীয়া, আাংর্ক নযর্াংদী, আাংর্ক র্কবাযগঞ্জ, আাংর্ক পনিবকানা, আাংর্ক র্ফগঞ্জ। 

িাক্ষ্মনফািীয়া র্ডবা িাক্ষ্মনফািীয়া। 

চোঁদপুয র্ডবা, চোঁদপুয চোঁদপুয, রক্ষীপুয, পনায়াখারীয বৃত্তয অাং, আাংর্ক িাক্ষ্মনফািীয়া, আাংর্ক কুর্ভো, আাংর্ক র্যয়তপুয। 

ফর্যার র্ডবা, ফর্যার ফর্যার, পবারা, ঝারকাঠি, র্বযাজপুয, ফযগুনা, টুয়াখারী, ভাদাযীপুয  আাংর্ক পর্যদপুয, আাংর্ক র্যয়তপুয। 

ঝারকাঠি র্ডবা, ঝারকাঠি ফর্যার, পবারা, ঝারকাঠি, র্বযাজপুয, ফযগুনা, টুয়াখারী, ভাদাযীপুয  আাংর্ক পর্যদপুয, আাংর্ক র্যয়তপুয। 

পভাাংরা ফাবগযাট। 
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Table 6: Names of districts under different oil depots of the country 

 

Name and location 

of the depot 

Names of districts 

Main installations, 

Guptakhal, Patenga, 

Chittagong 

Chittagong, Cox's Bazar, Bandarban, Khagrachhari, Rangamati, Feni and partly 

Comilla, partly Laxmipur, partly Noakhali. Fuel oil is shipped from Chittagong 

to Godnail, Fatulla, Daulatpur, Barisal, Jhalokati, Chandpur, Ashuganj and 

Bhairab depots via coastal tankers from main installations and to EPOL depots 

in Sylhet, Srimangal, Rangpur and Dhaka by rail. 

Godnail / Fatulla 

Depot, Narayanganj 

Dhaka, Gazipur, Manikganj, Munshiganj, Narayanganj, Narsingdi, Jamalpur, 

Sherpur, Mymensingh, Tangail, Netrokona and partly Kishoreganj. Fuel oil is 

sent from Godnail / Fatulla to Baghabari and Chilmari depots by shallow draft 

tanker. 

EPOL, Dhaka Dhaka. 

Daulatpur, 

Khalishpur, Khulna 

Khulna, Jessore, Jhenaidah, Magura, Narail, Satkhira, Chuadanga, Kushtia, 

Meherpur, Bagerhat and part Faridpur, part Rajbari, part Gopalganj, part 

Madaripur. Fuel oil is sent by train from Daulatpur depot to Parbatipur, Natore, 

Rajshahi and Harian depots. 

Baghabari, 

Shahjadpur, Sirajganj. 

Sirajganj, Pabna, Natore, Bogra, Rajshahi, Naogaon, Chapainawabganj, 

Joypurhat, partial Gaibandha. 

Chilmari Barge Depot, 

Kurigram 

Kurigram. 

Rangpur Railhead 

Depot, Rangpur 

Rangpur, Lalmonirhat, partial Nilphamari (Domar, Dimla and Jaldhaka 

upazilas), partly Gaibandha, Kurigram (without fuel oil in Chilmari barge). 

Parbatipur Railhead 

Depot, Dinajpur 

Dinajpur, Thakurgaon, Panchagarh, partial Nilphamari (Syedpur and 

Nilphamari Sadar Upazila), part Joypurhat (Joypurhat Sadar and Panchbibi 

Upazila). 

Natore Railhead 

Depot, Natore 

Natore, partial Rajshahi (Rajshahi and Haryana supply centers without fuel oil), 

partial Chapainawabganj (Rajshahi and Haryana supply centers without fuel 

oil), part Bogra (Nandigram). 

Rajshahi / Harian 

Railhead Depot, 

Rajshahi 

Rajshahi, Chapainawabganj, partial Naogaon (Sapahar, Porsa, Patnitala, 

Dhamurhat, Manda Upazila). 

Sylhet Railway Head 

Depot, Sylhet 

Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj, Habiganj. 

Srimangal Railhead 

Depot, Srimangal, 

Moulvibazar 

Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj, Habiganj. 

Sachna Bazar Barge 

Depot, Sachna Bazar, 

Sunamganj 

Sunamganj. 

Bhairab / Ashuganj 

Depot, Brakshanbaria 

Brahmanbaria, part Narsingdi, part Kishoreganj, part Netrokona, part 

Habiganj. 

Brahmanbaria Depot Brahmanbaria. 

Chandpur Depot, 

Chandpur 

Chandpur, Laxmipur, greater part of Noakhali, partly Brahmanbaria, partly 

Comilla, partly Shariatpur. 

Barisal Depot, Barisal Barisal, Bhola, Jhalokati, Pirojpur, Barguna, Patuakhali, Madaripur and partly 

Faridpur, partly Shariatpur. 

Jhalakati Depot, 

Jhalakati 

Barisal, Bhola, Jhalokati, Pirojpur, Barguna, Patuakhali, Madaripur and partly 

Faridpur, partly Shariatpur. 

Mongla Bagerhat. 
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পটর্ফর ৭ : র্ফগত ৫(োঁচ) অথ ি ফছবয জ্বারার্ন পতর র্ফক্রয় র্যাংখ্যান 

     
র্যভানোঃ পভ.টন 

ণ্য ২০১৬-১৭ % ২০১৭-১৮ % ২০১৮-১৯ % ২০১৯-২০ % ২০২০-২১ % 

পজট এ-১ ৩৭৬৭০০ ৬.৪ ৪০৮২৭২ ৫.৮৮ ৪৩০৩৪১ ৬.৫৭ ৩৪৫১২৬ ৬.২৭ ২৩৭৮৯৪ ৩.৭৮ 

অকবটন ১৮৬৯১১ ৩.১৭ ২৩০২৮০ ৩.৩১ ২৬৬৯৮৮ ৪.০৮ ২৬২৮২৫ ৪.৭৮ ৩০৩৯১৭ ৪.৮২ 

পবরার ২৩২৩৫৯ ৩.৯৫ ২৮৪৬৬৮ ৪.১ ৩১৮৫৯৩ ৪.৮৬ ৩২২৪৩২ ৫.৮৬ ৩৭৮৮৪৬ ৬.০১ 

পকবযার্ন ১৭০৯৯৩ ২.৯ ১৩৮৪০৩ ১.৯৯ ১২১৪৯৭ ১.৮৬ ১০৫৮৫১ ১.৯২ ১০১৭৮৩ ১.৬২ 

র্ডবজর ৪০০০০৪৪ ৬৭.৯৩ ৪৮৩৫৭১২ ৬৯.৬ ৪৫৯৩৪৮৬ ৭০.১৩ ৪০২৩৪০৯ ৭৩.১১ ৪৫৯৭৫৮৫ ৭২.৯৮ 

পাবন ি অবয়র ৮০৬৪৪০ ১৩.৬৯ ৯২৫১৫০ ১৩.৩১ ৬৮৩৮৮০ ১০.৪৪ ৩৬৪২৪১ ৬.৬২ ৫৫৯০৩২ ৮.৮৭ 

এরর্ড ৬৬০ ০.০১ ৯৬ ০ ৯৬ ০ ২৬৮ ০.০০ ৩৩১ ০.০১ 

পজর্ফ ১৭১৩৩ ০.২৯ ১৭৯১০ ০.২৬ ১২৯৮৪ ০.২ ১২৭৩৮ ০.২৩ ১১৭০৯ ০.১৯ 

লুফ অবয়র ১৮৭৫২ ০.৩২ ১৯৮১২ ০.২৯ ২৩৪০২ ০.৩৬ ২১১২৮ ০.৩৮ ২০৭০৭ ০.৩৩ 

এর্ফর্এ ৮৬৫ ০.০১ ১৯৯৩ ০.০৩ ১৪৩৮ ০.০২ ৫০৩ ০.০১ ৫৯১ ০.০১ 

এভটিটি ৬৪৭৫ ০.১১ ১০৩৩৮ ০.১৫ ১০২৭১ ০.১৬ ৬৫৪৮ ০.১২ ৩৭৯০ ০.০৬ 

এরর্র্জ ১৬৩৭০ ০.২৮ ১৬৩০৩ ০.২৩ ২০১৭৩ ০.৩১ ১৩৪২১ ০.২৪ ১২০০৯ ০.১৯ 

র্ফটুর্ভন ৫৫০২৮ ০.৯৩ ৫৯৩৯৯ ০.৮৫ ৬৬৪৪৮ ১.০১ ২৪৬০১ ০.৪৫ ৫৮১৫০ ০.৯২ 

গ্রীজ - - - - - - - - ৫২ ০.০০১ 

পভর্যন পৄবয়র - - - - - - - - ১৩৩৩৪ ০.২১ 

ফ িবভাট ৫৮৮৮৭৩০ ১০০ ৬৯৪৮৩৩৬ ১০০ ৬৫৪৯৫৯৭ ১০০ ৫৫০৩০৯১ ১০০.০০ ৬২৯৯৭৩০ ১০০ 

বৃর্দ্ধ/হ্রা (+/-) ৬৩২৭১০ - ১০৫৯৬০৬ - -৩৯৮৭৩৯ - -১০৪৬৫০৬ - ৭৯৬৬৩৯ - 

% ১২.০৪ - ১৭.৯৯ - -৫.৭৪ - -১৫.৯৮ - ১৪.৪৭৬২১ - 

 
২০২০-২১ অথ ি ফছবয ণ্য র্বর্ত্তক জ্বারার্ন পতর র্ফক্রবয়য তকযা াবযয পরখর্চি।  

 

 
Table 7: Fuel Oil Sales Statistics for the last 5 (five) financial years     

৩.৭৮ 
৪.৮২ 

৬.০১ 
১.৬২ 

৭২.৯৮ 

৮.৮৭ 

০.০১ 

০.১৯ ০.৩৩০ 
০.০১ ০.০৬ ০.১৯ ০.৯২ ০.০০ ০.২১ 

জেট এ-১ 

অকটটন 

জেটরোল 

জকট োসিন 

সিটেল 

ফোটনেি অটেল 

এলসিও 

জেসিও 

লিু অটেল 

এিসিসেএি 

এমটিটি 

এলসেসে 

সিটুসমন 

গ্রীে 
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Amount: M.ton 

Product 2016-17 % 2017-18 % 2018-19 % 2019-20 % 2020-21 % 

Jet A-1 376700 6.4 408272 5.88 430341 6.57 345126 6.27 237894 3.78 

Octane 186911 3.17 230280 3.31 266988 4.08 262825 4.78 303917 4.82 

Petrol 232359 3.95 284668 4.1 318593 4.86 322432 5.86 378846 6.01 

Kerosene 170993 2.9 138403 1.99 121497 1.86 105851 1.92 101783 1.62 

Diesel 4000044 67.93 4835712 69.6 4593486 70.13 4023409 73.11 4597585 72.98 

Furnace Oil 806440 13.69 925150 13.31 683880 10.44 364241 6.62 559032 8.87 

LDO 660 0.01 96 0 96 0 268 0.00 331 0.01 

JBO 17133 0.29 17910 0.26 12984 0.2 12738 0.23 11709 0.19 

Lube Oil 18752 0.32 19812 0.29 23402 0.36 21128 0.38 20707 0.33 

SBPS 865 0.01 1993 0.03 1438 0.02 503 0.01 591 0.01 

MTT 6475 0.11 10338 0.15 10271 0.16 6548 0.12 3790 0.06 

LPG 16370 0.28 16303 0.23 20173 0.31 13421 0.24 12009 0.19 

Bitumen 55028 0.93 59399 0.85 66448 1.01 24601 0.45 58150 0.92 

Grease - - - - - - - - 52 0.00 

Marine Fuel - - - - - - - - 13334 0.21 

Total 5888730 100 6948336 100 6549597 100 5503091 100.00 6299730 100.00 

Increase/ 

decrease (+/-) 

632710 - 1059606 - -398739 - -1046506 - 796639 - 

% 12.04 - 17.99 - -5.74 - -15.98 - 14.47621 - 

 
Percentage chart of product based fuel oil sales in 2020-21 financial year.  
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পটর্ফর ৮: পবরার্রয়াভ ণ্য আভদার্নয র্যভাণ 

 
(ক) অর্যবার্ধত পতর আভদার্ন 

 

অথ ি ফছয র্যভাণ (পভ.টন) এপর্ফ মূে/ ইউএর্ড  র্ভর্রয়ন পকাটি টাকা 

২০১১-১২ ১০,৮৫,৯৩৭ ৯১৯.২৬ ৭,০৫৩.৫১ 

২০১২-১৩ ১২,৯২,১০২ ১০৬০.৩০ ৮,৫৩৬.৭০ 

২০১৩-১৪ ১১,৭৬,৬৯৩ ৯৬৮.৫৫ ৭,৯৫৭.২৯ 

২০১৪-১৫ ১৩,০৩,১৯৪ ৭৩৪.০০ ৫,৭৩৯.৩৫ 

২০১৫-১৬ ১০,৯৩,১২০ ৩৩৬.১৫ ৩,২২৫.৯২ 

২০১৬-১৭ ১৩,৯১,৬২৯ ৫১৪.১০ ৪,১৩২.৩৫ 

২০১৭-১৮ ১১,৭৩,৬৪৭ ৫৬৫.৯৯ ৪,৬০৩.৮১ 

২০১৮-১৯ ১৩,৬১,৮৭৭ ৭২১.২৮ ৬,০৮০.৩৯ 

২০১৯-২০ ১১,৫১,৯৬৩ ৪৫৫.৯১ ৩,৮৫৪.৬৪ 

২০২০-২১ ১,৫০৬,০৯৯ ৬০৮.৫১ ৫,১৬৯.২৭ 

  

  

(খ) র্যবার্ধত পতর আভদার্ন 

 

অথ ি ফছয পজট এ-১, এবক, পভাগ্যা এফাং এইচএর্ড লুর্িবকটিাং পফই অবয়র পাবন ি অবয়র 

র্যভাণ 

(পভ.টন) 

মূে 

(পকাটি টাকা) 

র্যভাণ 

(পভ.টন) 

মূে 

(পকাটি টাকা) 

র্যভাণ 

(পভ.টন) 

মূে 

(পকাটি টাকা) 

২০১১-১২ ৩৪,০৯,৯৩৪ ২৭,১১১.২৪ ৪,৯৮০ ৫৩.১১ ৬,৮০,৯৮২ ৩,৮১৯.০৭ 

২০১২-১৩ ২৮,২৭,১৬০ ২১,৯৪৯.১০ ৪,৮৫৩ ৩৮.৫৬ ৮,০৩,৬০৩ ৪,৩৬৭.২৬ 

২০১৩-১৪ ৩১,৫৮,৩৪৩ ২৩,৪৮৫.৫৬ ০ ০.০০ ১০,১৬,১০১ ৫,১৪৪.৬৮ 

২০১৪-১৫ ৩৪,০৩,৮৮৯ ১৮,৫৬৯.৬২ ০ ০.০০ ৬,৯১,৭০৫ ২,৭১৪.৩০ 

২০১৫-১৬ ৩৩,৩৭,৪২৭ ১১,১১০.৩১ ০ ০.০০ ৩,৩৫,১৫০ ৬৬০.৫২ 

২০১৬-১৭ ৩৮,৭১,৪৩২ ১৪,৪৩৩.৯১ ০ ০.০০ ৫,২১,১৯৯ ১,২৪০.৬৬ 

২০১৭-১৮ ৪৮,৯২,০৮৯ ২৩,৩০০.৬৭ ০ ০.০০ ৬,৫০,৫৪০ ২,০৯১.৫২ 

২০১৮-১৯ ৪২,৮১,৯৫৮ ২৩,৩৭৬.৫০ ০ ০.০০ ৩,১৮,৬৩৪ ১,২৮২.৪৯ 

২০১৯-২০  ৩৮,৯৩,১৩২ ১৭,০৪৫.৮১ ০ ০.০০ ১,৭৫,৬৯৪ ৬৮৭.০৪ 

২০২০-২১ ৪১,৭৪,৭২৬ ১৬,৮০৫.৬৪ ০ ০.০০ ৪৭,৯২৪ ১৫১.৪১ 
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Table 6: Amount of petroleum product imports 

 

 
(A) Imports of crude oil 

 

Fiscal year Amount (M.Ton) FOB Price/ USD Million Crore Taka 

2011-12 10,85,937 919.26 7,053.51 

2012-13 12,92,102 1060.30 8,536.70 

2013-14 11,76,693 968.55 7,957.29 

2014-15 13,03,194 734.00 5,739.35 

2015-16 10,93,120 336.15 3,225.92 

2016-17 13,91,629 514.10 4,132.35 

2017-18 11,73,647 565.99 4,603.81 

2018-19 13,61,877 721.28 6,080.39 

2019-20 11,51,963 455.91 3,854.64 

2020-21 1,506,099 608.51 5,169.27 

  

 

  
(B) Import of refined oil 

 

Fiscal year 

Jet A-1, SKO, MO Gas & HSD Lubricating Base Oil Furnace Oil 

Amount (M.Ton) 

Price 

(Crore Taka) 

Amount 

(M.Ton) 

Price 

(Crore 

Taka) 

Amount 

(M.Ton) 

Price 

(Crore Taka) 

2011-12 34,09,934 27,111.24 4,980 53.11 53.11 3,819.07 

2012-13 28,27,160 21,949.10 4,853 38.56 38.56 4,367.26 

2013-14 31,58,343 23,485.56 0 0.00 0.00 5,144.68 

2014-15 34,03,889 18,569.62 0 0.00 0.00 2,714.30 

2015-16 33,37,427 11,110.31 0 0.00 0.00 660.52 

2016-17 38,71,432 14,433.91 0 0.00 0.00 1,240.66 

2017-18 48,92,089 23,300.67 0 0.00 0.00 2,091.52 

2018-19 42,81,958 23,376.50 0 0.00 0.00 1,282.49 

2019-20 38,93,132 17,045.81 0 0.00 0.00 687.04 

2020-21 41,74,726 16,805.64 0 0.00 0.00 151.41 
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৩.৪ আর্থ িক কাম িক্রভ 

 

২০২০-২১ অথ ি ফছবয ৫৭,২৮,৭৪৮.৮৪ পভর্রক টন জ্বারানী পতর আভদানী কযবত ভার্কিন ডরায ২,৬০৩.৮৪ র্ভর্রয়ন ভর্যভাণ 

টাকা ২২,১২৬.৩২ পকাটি ব্যয় য়। এয ভবধ্য ১,৫০৬,০৯৯.০৬ পভোঃ টন ক্রুড অবয়র আভদানী ফাফদ ভার্কিন ডরায ৬০৮.৫১ র্ভর্রয়ন 

ভর্যভাণ টাকা ৫,১৬৯.২৭ পকাটি এফাং ৪,২২২,৬৪৯.৭৮ পভোঃ টন র্যপাইে অবয়র আভদানী ফাফদ ভার্কিন ডরায ১,৯৯৫.৩৪ 

র্ভর্রয়ন ভর্যভাণ টাকা ১৬,৯৫৭.০৫ পকাটি।  

 

২০২০-২১ অথ ি ফছবয আইটিএপর্-পজদ্দা পথবক ভার্কিন ডরায ৭৩৫.১৯ র্ভর্রয়ন ঋণ গ্রণ কযা য়। াাার্ ভার্কিন ডরায 

৫৫৮.৬১ র্ভর্রয়ন ঋণ র্যবাধ কযা য়। ২০১৯-২০ এফাং ২০২০-২১ অথ ি ফছবয অর্যবার্ধত (ক্রুড অবয়র), র্যবার্ধত জ্বারার্ন 

পতর আভদার্নয র্যভাণ  আভদার্ন ব্যয় এয র্ফফযণ র্নবম্ন প কযা বরাোঃ  

 

 

বণ্যয র্যভান 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

র্যভাণ 

পভ.টন 

র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায 

পকাটি টাকা র্যভাণ 

পভ.টন 

র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন 

ডরায 

পকাটি টাকা 

১। ক্রুড অবয়র ১১,৫১,৯৬৩.৪৮ ৪৫৫.৯১ ৩,৮৫৪.৬৪ ১,৫০৬,০৯৯.০৬ ৬০৮.৫১ ৫,১৬৯.২৭ 

২। র্যপাইে অবয়র ৪০,৪৮,৮২৫.৫৬ ২,০৯০.৯৬ ১৭,৭৩২.৮৫ ৪,২২২,৬৪৯.৭৮ ১,৯৯৫.৩৪ ১৬,৯৫৭.০৫ 

ফ িবভাট ৫২,০০,৭৯৯.০৪ ২,৫৪৬.৮৮ ২১,৫৮৭.৪৯ ৫,৭২৮,৭৪৮.৮৪ ২,৬০৩.৮৪ ২২,১২৬.৩২ 

 

আভদার্নয র্যভাণ  আভদার্ন ব্যয় 

 

ফছয 

অর্যবার্ধত র্যবার্ধত 

র্যভাণ পভর্রক 

টন 

মূে র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায 

মূে পকাটি 

টাকায় 

র্যভাণ পভর্রক 

টন 

মূে র্ভর্রয়ন 

ভার্কিন ডরায 

মূে পকাটি 

টাকায় 

২০১৯-২০ ১১,৫১,৯৬৩.৪৮ ৪৫৫.৯১ ৩৮৫৪.৬৪ ৪০,৪৮,৮২৫.৫৬ ২,০৯০.৯৭ ১৭,৭৩২.৮৫ 

২০২০-২১ ১,৫০৬,০৯৯.০৬ ৬০৮.৫১ ৫,১৭৯.২৭ ৪,২২২,৬৪৯.৭৮ ১,৯৯৫.৩৪ ১৬,৯৫৭.০৫ 

 

যকার্য পকালাগাবয অথ ি প্রদান 

  
(পকাটি টাকায়) 

র্ফফযণ ২০১৯-২০২০ ২০২০-২০২১ (াভর্য়ক) 

আভদার্ন শুল্ক ১৫৬৭.৮২ ১৮১৪.২১ 

বযাট ৬০৭৯.২৩ ৪৭২৪.৪৬ 

আয়কয ১১৯৯.৬১ ২৩৬৯.৭৩ 

রবযাাং ৩০০.০০ ৩০০.০০ 

উদ্বৃত্ত (অথ ি) ৫০০০.০০ ৫০০০.০০ 

ফ িবভাট ১৪১৪৬.৬৬ ১৪২০৮.৪০ 
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3.4 Financial Activities 

 

To import 57, 28, 748.84 metric tons fuel oil in 2020-21 fiscal year, the money spent 

was US Dollars 2, 603.84 million, equivalent to 22, 126.32 crore Taka. Among these, 

608.51 million US Dollars , equivalent to 5169.27 crore Taka was spent to import 1, 

506, 099.06 metric tons crude oil and US Dollars 1,99.34 millions , equivalent to 

16,957.05 crore Taka was spent to import 4,222,649.78 metric tons refined oil.   

735.19 million US Dollar loan was taken from ITFC – Jeddah, in the fiscal year 2020-

21. As well as, 558.61 million US Dollars loan was repaid. The description of import 

quantity and expenses of crude oil and refined oil in 2019-20 and 2020-21 fiscal years 

is given below: 

 

 

Product Quantity 

2019-20 2020-21 

Quantity in 

Metric Ton 

Million 

US 

Dollars 

Crore 

Taka 

Quantity in 

Metric Ton 

Million 

US 

Dollars 

Crore 

Taka 

1) Crude Oil 11,51,963.48 455.91 3854.64 1,506,099.06 608.51 5,169.27 

2) Refined Oil 40,48,825.56 2,090.96 17,732.85 4,222,649.78 1,995.34 16,957.05 

Total 52,00,799.04 2,586.88 21,587.49 5,728,748.84 2,603.84 22,126.32 

 

Import Quantity and Import Expense: 

 

 

Year 

 

Crude 

 

Refined 

Quantity in 

Metric Ton 

Price in 

Million 

US 

Dollars 

Price in 

Crore Taka 

Quantity in 

Metric Ton 

Price in 

Million 

US 

Dollars 

Price in 

Crore Taka 

2019-20 11,51,963.48 455.91 3854.64 40,48,825.56 2,090.97 17,732.85 

2020-21 1,506,099.06 608.51 5,179.27 4,222,649.78 1,995.34 16,957.05 

 

 

Money Deposit to Government Treasury: 

 

Description 2019-2020 2020-2021(temporary) 

Import duty 1567.82 1814.21 

VAT 6079.23 4724.46 

Income Tax 1199.61 2369.73 

Dividends 300.00 300.00 

Surplus (money) 5000.00 5000.00 

Total 14146.66 14208.40 

 

In Crore Taka 
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২০২০-২১ অথ িফছবযয ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্িয রক্ষযভািা 

অজিবনয স্বীকৃর্ত স্বরূ র্ফর্র্'য ম্মাননা স্মাযক গ্রণ। 

 

 
 

 
 

জানুয়ার্য-জুন, ২০২২ র্প্রর্ভয়াভ পনবগার্বয়ন র্ভটিাং। 
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পখ যাবর র্দফ, ২০২১ উরবক্ষ আবরাচনা বা। 

 
 

 
 

ফার্ল িক কভ িম্পাদন চুর্ি ২০২০-২১ এয রক্ষযভািা অজিবন কব িাবযবনয  

ার্চর্ফক র্ফবাগবক ম্মাননা প্রদান।  
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জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয র্র্নয়য র্চফ এয এর্এভ উইথ ডাফর াইরাইন প্রকবল্পয BOUY স্থান 

কাম িক্রভ র্যদ িন। 

 
 

 

জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ র্ফবাবগয র্র্নয়য র্চফ এয র্র্এর এ বৃক্ষবযাণ কভ িসূচীবত অাংগ্রণ। 
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পখ যাবর র্দফ, ২০২১ উরবক্ষ পকক কাটায আবয়াজন। 

 
 

ই-নর্থ ব্যফস্থানা র্ফলয়ক অবযন্তযীণ র্খন পন আবয়াজন। 
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BANGLADESH PETROLEUM CORPORATION 

Statement of Financial Position (Unaudited and Provisional) 

As at 30 June 2021 

 

     
  

 Amount in Taka  

  
 30 June 2021     30 June 2020  

 
ASSETS 

   
     
 

NON-CURRENT ASSETS 
   

 
Property, Plant & Equipment         4,087,552,589  

 
        3,970,458,942  

 
Capital Work in Progress       38,172,439,293  

 
      29,231,940,792  

 
Loans & Advances         2,434,202,822  

 
        2,435,298,310  

 
Advance to Government      100,000,000,000  

 
      50,000,000,000  

 
Investment     127,837,623,874  

 
    116,459,766,025  

     
 

TOTAL NON-CURRENT ASSETS     272,531,818,577  
 

    202,097,464,069  

     
 

CURRENT ASSETS 
   

 
Short Term Investment       40,700,950,722  

 
      26,194,282,683  

 
Inventories         5,332,576,180  

 
      11,249,545,826  

 
Accounts Receivable       97,039,106,552  

 
    130,894,775,630  

 
Advance, Deposits & Prepayments       43,364,403,944  

 
      43,752,141,098  

 
Cash & Cash Equivalents     159,655,168,004  

 
    113,607,013,105  

     
 

TOTAL CURRENT ASSETS      346,092,205,401  
 

    325,697,758,342  

     
 

TOTAL ASSETS     618,624,023,968  
 

    527,795,222,411  

     
 

EQUITY & LIABILITIES 
   

     
 

EQUITY 
   

 
Share Capital                1,000,000  

 
               1,000,000  

 
Capital & Investment Reserve              55,670,391  

 
             55,670,391  

 
Revaluation Surplus         3,697,709,864  

 
        3,877,709,864  

 
Retained Earnings     139,813,464,086  

 
      75,822,557,532  

     
 

TOTAL EQUITY     143,567,844,341  
 

      79,756,937,787  

     
 

LIABILITIES 
   

     
 

NON-CURRENT LIABILITEIS  
   

 
Payable to Govt. for Shares Invested in BPC            300,797,292  

 
           300,797,292  

 
Pre-liberation Dues            143,100,551  

 
           143,100,551  

 
Loan from Government     284,865,658,668  

 
    284,865,658,668  

 
Deferred Tax Liability              44,434,191  

 
             44,434,191  

     
 

TOTAL NON-CURRENT LIABILITES     285,353,990,702  
 

    285,353,990,702  

     
 

CURRENT LIABILITES 
   

 
Accounts Payable     119,793,133,448  

 
    108,230,402,807  

 
Accrued Expenses         4,676,654,413  

 
        4,666,144,559  

 
Short Term Loan       45,514,685,467  

 
      25,835,284,388  

 
Provision for Income Tax       19,717,715,598  

 
      23,952,462,168  

     
 

TOTAL CURRENT LIABILITES     189,702,188,926  
 

    162,684,293,922  

     
 

TOTAL EQUITY & LIABILITES     618,624,023,968  
 

    527,795,222,411  
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BANGLADESH PETROLEUM CORPORATION 

Statement of Profit or Loss & Other Comprehensive Income 

For the year ended 30 June 2021 

    

 

 Amount in Taka  

 01 July 2020 to       

30 June 2021  
  

 01 July 2019 to       

30 June 2020  

    Turnover (Sales)       387,167,528,130  

 

      377,199,996,859  

Cost of Goods Sold      (315,226,640,300) 

 

     (318,697,878,521) 

    GROSS PROFIT         71,940,887,830  

 

        58,502,118,338  

    OPERATING EXPENSES 

   Employees Expenses             (109,834,188) 

 

            (113,676,340) 

Administrative Expenses             (136,694,438) 

 

              (75,447,430) 

Selling & Distribution Expenses             (194,387,791) 

 

            (230,130,086) 

    

 
            (440,916,416) 

 

            (419,253,856) 

    TOTAL OPERATING PROFIT         71,499,971,413  

 

        58,082,864,482  

Other Income         16,730,722,855  

 

        18,965,345,172  

    PROFIT BEFORE FINANCIAL EXPENSE         88,230,694,268  

 

        77,048,209,654  

Financial Expenses          (2,574,991,948) 

 

         (2,399,171,077) 

PROFIT BEFORE INCOME TAX         85,655,702,320             74,649,038,577  

    Provision for Tax         (19,717,715,598) 

 

       (23,952,462,168) 

Deferred Tax                               -    

 

              (43,555,521) 

    NET PROFIT AFTER TAX         65,937,986,722  

 

        50,653,020,888  
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অধীনস্থ পকাম্পার্নমূবয কাম িক্রভ 

 

৪.১ ইস্টান ি র্যপাইনার্য র্রর্ভবটড 

 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনা 
 

জাতীয় অগ্রগর্ত  মৃর্দ্ধয অন্যতভ চার্রকার্ি ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড, পবরার্রয়াভজাত ণ্যাভগ্রী উৎাদবন 

র্নবয়ার্জত একভাি যাষ্ট্রায়ত্ত র্ল্প প্রর্তষ্ঠান। প্রর্তষ্ঠানটি ফাাংরাবদ যকাবযয র্ফদ্যযৎ, জ্বারার্ন  খর্নজ ম্পদ ভন্ত্রণারবয়য 

আতাধীন ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয একটি অঙ্গ-প্রর্তষ্ঠান মা পকাম্পার্ন আইন, ১৯১৩ (১৯৯৪ইাং াবর 

াংবার্ধত) এয আতায় র্নফর্ন্ধত একটি াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন। ১৯৬৮ াবর প্রায় ১৫.১৭ পকাটি টাকা ব্যবয় 

র্নর্ভ িত ইস্টাণ ি র্যপাইনাযীয ফাৎর্যক উৎাদন ক্ষভতা ১৫ রক্ষ পভর্রক টন মা সদর্নক প্রায় ৩৪,০০০ ব্যাবযর। 
 

পকাম্পার্নয ার্ফ িক র্যচারনায দার্য়ত্ব ১৯১৩ (১৯৯৪) াবরয পকাম্পার্ন আইবনয অধীবন গঠিত র্যচারনা ল িবদয উয 

ন্যাত্ম। র্যচারকভেরীয পচয়াযম্যান এফাং র্যচারকবৃি ১৯৯৪ বনয পকাম্পার্ন আইন এফাং ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ 

কব িাবযন অধ্যাবদ ১৯৭৬ এয আতায় যকায কতৃিক ভবনানীত বয় থাবকন।  

 

জনফর কাঠাবভাোঃ 
 

অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ অনুাবয ইআযএর এয ফতিভান জনফর কাঠাবভা র্নম্নরূোঃ 
 

পরাকফবরয ফণ িনা অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ অনুাবয পরাকফর 

াংখ্যা 

৩০প জুন,২০২১ ইাং তার্যবখ 

পরাকফর াংখ্যা 

কভ িকতিা ২২৩ ১৯৬ 

কভ িচাযী ৬৫২ ৫২২ 

পভাট ৮৭৫ ৭১৮ 
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Activities of Subsidiary Companies: 

 
 

4.1 Eastern Refinery Limited 

 
Brief Description: 

 

One of the driving forces of national progress and prosperity, the Eastern Refinery 

Limited is the only state-owned industrial organization, engaged in producing 

petroleum products. This is a registered public limited company under Company Act 

1913 (amended in 1994) under the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, 

which is a subsidiary company of Bangladesh Petroleum Corporation. Eastern 

Refinery was established in 1968, spending about 15.17 crore taka which has an 

annual production capacity of 15 million metric tons, that is about 34000 barrel per 

day.  

Company’s overall responsibility of operational management, in accordance with the 

Company Act 1913 (1994), is assigned to the Board of Directors. The Chairman of the 

Board of Directors and the Directors are nominated by the Government, under the 

Company Act 1994 and the Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance 1976. 

 

Manpower Structure: 

 

According to the approved organogram, ERL’s current manpower structure is as 

follows: 

 

Description of Manpower Number of Manpower 

according to the approved 

Organogram 

Number of Manpower in 

30 June, 2021 

Officer 223 196 

Employee 652 522 

Total 875 718 
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 ইস্টান ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড 

 

চট্টগ্রাভ 

 

আর্থ িক র্ফফযণী ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎয 

 

ম্পর্ত্ত  
২০২০-২০২১ 

রক্ষ টাকা 

২০১৯-২০২০ 

রক্ষ টাকা 

ক.  স্থায়ী ম্পর্ত্ত    
প্রাটি ি, প্ল্ান্ট  ইকুযইবভন্ট (ক্রয়মূে ফাদ পুর্ঞ্জবত অফচয়)   ৯৮১৭.০০ ৯৪৮৭.২৬ 

র্নভ িাণাধীন ম্পর্ত্ত   - ৩২০.৫৪ 

র্ফরর্ম্বত গ্রযাচুইটি  - ৬০০.০০ 

আটক ম্পর্ত্ত    

র্ফর্নবয়াগ    

পভাট স্থায়ী ম্পদ  ৯৮১৭.০০ ১০৪০৭.৮০ 

খ. অস্থায়ী ম্পর্ত্ত    

ভজুদ  ৮৭২৮.০৬ ৮৪৫৬.৩৬ 

র্ফর্ফধ খাবত ানা  ৬৯৯০.৪০ ১৭৪৭.৫৯ 

সুদ ফাফদ ানা   ১৬৭.৭১ ২৩৮.৬৪ 

ঋণ   অর্গ্রভ  ৬১৪০.৫৬ ৫৬৪৯.৪০ 

স্বল্প পভয়াদী  র্াবফ র্ফর্নবয়াগ  ৬৭৪৬.৬৬ ৮১৯২.১৯ 

নগদ  নগদ ভতুে  ৩৬৯.৬৬ ৫১৩.০৮ 

পভাট চরর্ত ম্পদ  :  ২৯১৪৩.০৫ ২৪৭৯৭.২৬ 

পভাট ম্পদ (ক+খ) :  ৩৮৯৬০.০৫ ৩৫২০৫.০৬ 

    

গ. ইকুযইটিোঃ    

র্যবার্ধত মূরধন   ৩৩০০.০০ ৩৩০০.০০ 

মূরধন র্ঞ্চর্ত  ১৪১৩৫.৬০ ১৩৯৮০.০১ 

    

পুঞ্জীবত মুনাপা   ৩৭২৭.৮৬ ১১৮৭.৭৪ 

পভাট ইকুযইটি  ২১১৬৩.৪৬ ১৮৪৬৭.৭৫ 

    

ঘ. দীঘ িবভয়াদী দায়মূ    

দীঘ িবভয়াদী ঋণ  ৬৩৫.৫৮ ৬৩৫.৫৮ 

কভ িকতিা— কভ িচাযীবদয অফযকারীন গ্রযাচুযইটি   ৫৪০৫.২০ ৫৭০৪.৩৫ 

র্ফরর্ম্বত কয দায়  ১৩৫৪.৬৫ ১৩৩২.১৫ 

পভাট দীঘ িবভয়াদী দায়  ৭৩৯৫.৪৩ ৭৬৭২.০৮ 

    

ঙ . চরর্ত দায়মূ      

র্ফর্ফধ খাবত প্রবদয় (র্ফর্র্)  ৬৩১৫.৮১ ৬০২১.৬৬ 

প্রর্বন  র্াফ  ৪০৮৫.৩৫ ৩০৪৩.৫৭ 

অন্যান্য প্রবদম  — — 

দীঘ িবভয়াদী পদনা  — — 

ডর্েউ র্র্এপ   — — 

পভাট চরর্ত দায়   ১০৪০১.১৬ ৯০৬৫.২৩ 

পভাট পভাট ইকুযইটি  ১৭৭৯৬.৫৯ ১৬৭৩৭.৩১ 

পভাট ইকুযইটি  দায় (গ+ঘ+ঙ))  ৩৮৯৬০.০৫ ৩৫২০৫.০৬ 
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Eastern Refinery  Limited 

 

 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

 

 AS  AT JUNE 30, 2021 

 

ASSETS  
2020-2021 

Lakh Taka 

2019-2020 

Lakh Taka 

A. NON CURRENT ASSETS:    

Property, Plant & Equipment  9817.00 9487.26 

Capital work in progress  - 320.54 

Deferred Expenditure of Grauity Fund  - 600.00 

Blcok assets    

Investments    

TOTAL NON CURRENT ASSETS  9817.00 10407.80 

B. CURRENT ASSETS:    

Inventories  8728.06 8456.36 

Trade & other Receivables  6990.40 1747.59 

Interest Receivable  167.71 238.64 

Advances, Deposits & Pre-payments  6140.56 5649.40 

Short Term Investment in fixed deposit  6746.66 8192.19 

Cash and Cash Equivalents  369.66 513.08 

TOTAL CURRENT ASSETS  :  29143.05 24797.26 

TOTAL ASSETS (A+B) :  38960.05 35205.06 

EQUITY & LIABILITIES:    

C. Equity attributable to owners:    

Share Capital  3300.00 3300.00 

Reserve  14135.60 13980.01 

Depreciation fund reserve ( Accumulated surplus )  - - 

Revaluation Reserve  - - 

Retained Earnings  3727.86 1187.74 

TOTAL  EQUITY  21163.46 18467.75 

    

D. NON-CURRENT LIABILITY:    

Long Term Loan  635.58 635.58 

Retirement Benefits to Employees (Gratuity)  5405.20 5704.35 

Defferred Tax Liability  1354.65 1332.15 

Total Non Current Liability  7395.43 7672.08 

E. CURRENT LIABILITIES:    

Trade and other payables  6315.81 6021.66 

Provisions & Accruals  4085.35 3043.57 

Other Liabilities  - - 

Long term Loan – Current liabilities  - - 

Worker’s Profit Participation Fund  - - 

TOTAL CURRENT LIABILITIES  10401.16 9065.23 

TOTAL LIABILITIES  17796.59 16737.31 

TOTAL EQUITY & LIABILITES  38960.05 35205.06 
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ইস্টান ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড 

চট্টগ্রাভ 

রাব-পরাকান  অন্যান্য র্ফদ আয় র্ফফযণী ২০২০-২০২১ অথ ি ফৎয 

 
র্ফফযণী  ২০২০-২০২১ 

রক্ষ টাকা 

২০১৯-২০২০ 

রক্ষ টাকা 

 পভাট আয়  ২৩২৪৪.৪১ ১৬৫৫৭.৬৭ 

প্রবর্াং ব্যয়  (১৪৬৯০.৮০) (১৩১৬০.২১) 

পভাট মুনাপা  ৮৫৫৩.৬১ ৩৩৯৭.৪৬ 

(-)  প্রার্নক ব্যয়  ০.০১ (৪৬৬২.৫৩) 

      আর্থ িক ব্যয়  - (৪.৫৯) 

র্যচারন মুনাপা/ক্ষর্ত  ৮৫৫৩.৬২ (১২৬৯.৬৬) 

(+/- ) অন্যান্য আয়  ৮৩.৪৯ ২৬৬৫.৪৯ 

ডর্েউ র্র্এপ এফাং কযপূফ ি নীট মুনাপা   ৮৬৩৭.১১ ১৩৯৫.৮৩ 

(-)  ডর্েউ র্র্এপ  তর্ফবর প্রবদয়  ২৪০.৬৫ ৬৯.৭৯ 

কযপূফ ি নীট মুনাপা/ক্ষর্ত   ৮৩৯৬.৪৬ ১৩২৬.০৪ 

আয়কবযয জন্য ফযাদ্দ    

চরর্ত কয  (১২৫৪.১০) (২৭৬.০১) 

র্ফরর্ম্বত কয  (২২.৫০) ১২৩.২৪ 

কয উত্তয নীট মুনাপা/ক্ষর্ত   ৭১১৯.৮৬ ১১৭৩.২৭ 

(+) র্ঞ্চত মুনাপায প্রাযর্ম্ভক পজয  ১১৮৭.৭৪ ৭৬১.২০ 

ফন্টনবমাগ্য মুনাপা  ভন্বয়  ৮৩০৭.৬০ ১৯৩৪.৪৭ 

র্ফবাজন ভন্বয়    

যাজস্ব র্ঞ্চর্ত  - (২০০.০০) 

প্রস্তার্ফত রবযাাং  - (৪১২.৫০) 

মুরধন র্ঞ্চর্ত  (১৫৫.৫৯) (১৫৪.৭৯) 

খযচ  অন্যান্য ভন্বয়  (৬০০.০৭) ২০.৫৬ 

াংযর্ক্ষত মুনাপা (যফতী ফবছ স্থানান্তবযয জন্য )  ৭৫৫১.৯৪ ১১৮৭.৭৪ 

 পয়ায প্রর্ত আয়  ৯৯.৮৭ ৩৫.৫৫ 
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Eastern Refinery  Limited 

 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

 AS  AT JUNE 30, 2021 

 

Particulars  
2020-2021 

Lakh. Taka 

2019-2020 

Lakh. Taka 

Total  Revenue   23244.41 16557.67 

Processing expenses  (14690.80) (13160.21) 

Gross Profit  8553.61 3397.46 

Less: Administrative & General Expenses  0.01 (4662.53) 

           Financial Expenses  - (4.59) 

Operating Profit/(Loss)  8553.62 (1269.66) 

(Add/Less) Other Income  83.49 2665.49 

Net Profit  before WPPF and Tax  8637.11 1395.83 

Less: Contribution to  WPPF  240.65 69.79 

Net Profit/Loss before Tax   8396.46 1326.04 

Provision for Income Tax    

Current Tax  (1254.10) (276.01) 

Deferred Tax (Expenses/(Income)  (22.50) 123.24 

Net Profit/Loss after Tax  7119.86 1173.27 

Add: Balance brought forward from the last year  1187.74 761.20 

Profit available for Appropriation & adjustment  8307.60 1934.47 

Appropriation & adjustment    

Revenue Reserve  - (200.00) 

Proposed Dividend  - (412.50) 

Capital Reserve  (155.59) (154.79) 

Adjustment against Expenses and others  (600.07) 20.56 

Retained Earnings carried forward  7551.94 1187.74 

Earning Per Share (EPS)  99.87 35.55 
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৪.২ দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 
 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড ফাাংরাবদবয একটি প্রাচীনতভ পকাম্পার্ন মা বৃটি-বাযত উর্নবফর্ক ভয়কাবর সৃর্ষ্ট। 

পকাম্পার্নয পূফ িসূযী প্রর্তষ্ঠান “পযাংগুন অবয়র পকাম্পার্ন” ঊনর্ফাং তার্িয ভাঝাভার্ঝ ভবয় র্ফবশ্বয এই অাংব 

পবরার্রয়াভ ব্যফা শুরু কবয এফাং ফতিভাবন এটি পদবয বৃত্তভ পতর র্ফণন পকাম্পার্ন মূবয ভবধ্য অন্যতভ। 

পকাম্পার্নয ঐর্তার্ক টবর্ভ র্নম্নরূোঃ     

* ১৮৭১ র্রোঃ ফাভ িায আর্কয়াফ অঞ্চবরয খর্নজ-পতর আযণকাযী প্রর্তষ্ঠান পযঙ্গুন অবয়র পকাম্পার্ন, SCOTLAND 

এ জবয়ন্ট স্টক পকাম্পার্ন র্ববফ র্নফন্ধন।  

* ১৮৮৫ র্রোঃ পযঙ্গুন অবয়র পকাম্পার্ন, ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্ন নাবভ নতুনবাবফ আত্নপ্রকা এফাং বৃটি বাযত অঞ্চবর 

কাম িক্রভ ম্প্রাযণ।   

* ১৯০৩ র্রোঃ চট্টগ্রাবভয পগাাইর ডাঙ্গায় ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্নয ভবখার অবয়র ইনস্টপরন স্থান।   

* ১৯১০ র্রোঃ ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্ন কতৃিক ীতাকুবে পতর অনুন্ধাবনয কাবজ কু খনন।   

* ১৯১৪ র্রোঃ চট্টগ্রাবভয দযঘাবট ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্নয র্যবফক “পভা ি বুরক িাদা ি” কতৃিক কাম িারয় স্থান।  

* ১৯২৯ র্রোঃ ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্ন কতৃিক পভা ি বুরক িাদাবয দযঘাটস্থ কাম িারয় অর্ধগ্রণ এফাং তথায় 

পকাম্পার্নয কাম িারয় স্থান।                                

* ১৯৫৬ র্র: ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্ন কতৃিক চট্টগ্রাবভয গুপ্তখাবর বৃদাকায অবয়র ইনস্টপরন স্থান। 

* ১৯৬৫ র্র: ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্ন কতৃিক এতদঞ্চবরয ফাভ িা পবরয (যবয়র ডাচ্ গ্রুপয পকাম্পার্ন) ব্যফা  স্থানার্দ 

ক্রয় এফাং তৎকারীন পূফ ি ার্কস্তান ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্নয ৪৯% অাংীদাযীবত্ব ফাভ িা ইষ্টাণ ি র্রর্ভবটড নাবভ নতুন 

াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন গঠন। 

* ১৯৭৭ র্র: ফাভ িা ইষ্টাণ ি র্রর্ভবটড ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন এয একটি অঙ্গ প্রর্তষ্ঠাবন র্যণত।  

* ১৯৮৫ র্র: ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন কতৃিক ফাভ িা অবয়র পকাম্পার্নয এবদব অফর্স্থত মূদয় স্থাফয অস্থাফয 

ম্পর্ত্তয (ফাভ িা ইষ্টাবণ িয পয়ায) ভার্রকানা ক্রয়।  

* ১৯৮৮ র্র: “দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড” নাবভ পকাম্পার্নয নতুন নাভকযণ।    

 

জনফর কাঠাবভাোঃ 

  

পরাকফবরয ফণ িনা াাংগঠর্নক কাঠাবভা অনুমায়ী অনুবভার্দত বদয াংখ্যা ফতিভান পরাকফর 

কভ িকতিা ২৯৫ ২৩২ 

শ্রর্ভক-কভ িচাযী ৯১৬ ৭৩০ 

পভাট ১২১১ ৯৬২ 
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4.2 Padma Oil Company Limited 

 

Brief Description: 

 

Padma Oil Company Limited is one of the oldest companies of Bangladesh that was 

formed during the colonial period of British-India. The predecessor organization of 

the company ‘Rangoon Oil Company’, in the middle of the nineteenth century, started 

the petroleum business at this part of the world and it is now one of the largest oil 

marketing companies of the country. The historical background of the company is as 

follows: 

 In 1871, Akyab area’s mineral oil extraction company – Rangoon Oil Company 

was registered as a joint stock company in Scotland. 

 In 1885, Rangoon Oil Company appears as Burma Oil Company newly and 

extends activities in British-India region. 

 In 1903, there was formed the  Moheshkhal Oil Installation of Burma Oil 

Company in Chattogram’s Goshaildanga. 

 In 1910, the drilling of wells for oil exploration in Shitakundo  took place by 

Burma Oil Company. 

 In 1914, the office of Burma Oil Company was established by the distributor 

‘Messrs Bulok Brothers’ in Chattogram’s Shadarghat. 

 In 1929, Burma Oil Company acquires Messrs Bulok Brothers in Shadarghat 

and establishes company’s office there. 

 In 1956, Burma Oil Company sets up a large oil installation in Chattogram’s 

Guptokhal. 

 In 1965, Burma Oil Company buys business and establishment of Burma Shell 

(company of the Royal Dutch Group) of the region and by 49% shares of the 

then East Pakistan’s Burma Oil Company was appeared as a new public limited 

company under the name – ‘Burma Eastern Limited’. 

  In 1977, Burma Eastern Limited becomes a subsidiary company of Bangladesh 

Petroleum Corporation. 

 In 1985, Bangladesh Petroleum Corporation buys ownership of Burma Oil 

Company’s whole immovable properties including Burma Eastern’s shares that 

was located in this country. 

 In 1988, company’s new naming ‘Padma Oil Company Limited’ was done. 

Manpower Structure: 

 

Description of Manpower Number of approved posts 

according to the 

organizational structure 

Current Manpower 

Officer 295 232 

Worker/Employee 916 730 

Total 1211 962 
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দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

৩১ প ভাচ ি ২০২১  ৩০ প জুন ২০২০ তার্যবখ 

 আর্থ িক অফস্থায র্ফফযণী 

     
াজায টাকায় 

 

    
৩১ প ভাচ ি ২০২১ 

 

৩০ প জুন ২০২০ 
 

   ম্পর্ত্ত মূ   
        

স্থায়ী ম্পর্ত্ত মূ 
       

স্থাফয ম্পর্ত্ত, মন্ত্রার্ত  করকব্জা 
   

1,866,103 
 

1,784,043 
 

র্নভ িাণাধীন মূরধন 

র্ফর্নবয়াগ- অফচয় তর্ফর (এপর্ডআয)    
522,433 

1,65,069  
536,933 

1,379,885  

র্ফর্নবয়াগ- দীঘ ি পভয়াদী (এপর্ডআয) 
   

1,580,000 
 

- 
 

     
5,622,605 

 
3,700,861 

 
চরর্ত ম্পর্ত্ত মূ 

       
ভজুদভার 

    
14,055,267 

 
18,998,231 

 
র্ফর্ফধ পদনাদায  

    
17,378,015 

 
18,311,082 

 
অঙ্গ প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকট ানা 

   
13,469,820 

 
12,390,920 

 
অর্গ্রভ, জভা  আগাভ প্রদান 

   
252,400 

 
146,957 

 
নগদ  নগদ ভতুে 

   
39,447,663 

 
39,429,162 

 
   পভাট চরর্ত ম্পর্ত্ত মূ 

    
84,603,165 

 
89,276,352 

 
  পভাট ম্পর্ত্ত মূ 

   
90,225,770 

 
92,977,213 

 
         
   ভার্রকানাে  দায় মূ 

       
পয়াযবল্ডাযবদয ে 

       
 পয়ায মূরধন 

 অফচয় তর্ফর র্ঞ্জর্ত (পুর্ঞ্জবৄত উদ্বৃত্ত)     
982,327 
104,498  

982,327 
36,628  

 াংযর্ক্ষত আয়   
    

14,764,476 
 

14,466,415 
 

 পভাট ভার্রকানাে 
   

15,851,301 
 

15,485,370 
 

          স্থায়ী দায় মূ 
       

 র্ফরর্ম্বত কয দায় 
 

  
225,870 

 
212,928 

  দীঘ িবভয়াদী ঋণ 
 

  
183,463 

 
183,463 

 
     

409,333 
 

396,391 
 

 চরর্ত দায় মূ 
       

 র্ফর্ফধ ানাদায 
    

8,147,928 
 

10,919,816 
 

 যফযা  খযচ খাবত দায় 
   

5,799,525 
 

3,965,847 
 

 অঙ্গ প্রর্তষ্ঠাবনয র্নকট দায় 
   

55,125,824 
 

57,468,474 
 

 অন্যান্য দায় 
    

4,258,183 
 

4,279,866 
 

 রবযাাং খাবত দায় 
   

184,703 
 

167,836 
 

 আয়কয খাবত দায় 
   

448,973 
 

293,613 
 

     পভাট চরর্ত দায় মূ   
    

73,965,136 
 

77,095,452 
 

 পভাট দায় মূ   
   

74,374,469 
 

77,491,843 
 

     পভাট ভার্রকানাত্ত¡  দায় মূ   
   

90,225,770 
 

92,977,213 
 

  পয়ায প্রর্ত নীট ম্পর্ত্তয মূে (এনএর্ব) (টাকা) 
  161.36  157.64  
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PADMA OIL COMPANY LIMITED  

 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

 AS AT 31 MARCH, 2021 AND 30 JUNE 2020 

 ( PROVISIONAL & UN-AUDITED )  

      

   
Taka in thousand  

 
 

 31 March 2021  

 

 30 June 2020  

 
 Taka   Taka  

 Assets  
  

  
 

  

 Non-current assets:  
 

  
 

  

 Property, plant and equipment             18,66,103 
 

      17,84,043  

 Capital Work-in-progress                5,22,433  
 

        5,36,933  

 Investment-Depreciation Fund (FDR)              1,65,069  
 

      13,79,885  

 Long Term Investment (FDR)             15,80,000  
 

                       -    

   
            56,22,605  

 
      37,00,861  

 Current assets:  
 

  
 

  

 Inventories  
 

          140,55,267  
 

    189,98,231  

 Accounts Receivable          173,78,015  
 

    183,11,082  

 Due from affiliated companies           134,69,820  
 

     123,90,920  

 Advances, deposits and pre-payments                2,52,400  
 

          1,46,957  

 Cash and cash equivalents           394,47,663  
 

     394,29,162  

 Total Current assets:           846,03,165  
 

     892,76,352  

 Total assets  
 

         902,25,770  
 

     929,77,213  

 Equity and liabilities  
  

  

 Shareholders' equity:    
 

  

 Share capital  
 

             9,82,327  
 

        9,82,327  

 Depreciation Fund Reserve ( Accumulated Surplus) 

               

1,04,498   
           36,628  

 Retained earnings  
 

          

147,64,476   
    144,66,415  

 Total equity  
 

          158,51,301  
 

    154,85,370  

   
  

 
  

 Non-current liabilities:    
  

 Deferred tax liabilities                 2,25,870  
 

        2,12,928  

 Long Term Loan  
 

               

1,83,463   
        1,83,463  

   
              4,09,333  

 
        3,96,391  

 Current liablitities  
 

  
 

  

 Accounts payable  
 

           81,47,928  
 

    109,19,816  

 Supplies and expenses payable              57,99,525  
 

      39,65,847  

 Due to affiliated companies            551,25,824  
 

    574,68,474  

 Other liabilities  
 

            42,58,183  
 

      42,79,866  

 Dividend payable  
 

               

1,84,703   
        1,67,836  

 Income tax payable  
 

               

4,48,973   
        2,93,613  

 Total Current liablitities  
          

739,65,136   
    770,95,452  

 Total  liabilities  
 

          

743,74,469   
    774,91,843  

 Total equity and liabilities          902,25,770  
 

    929,77,213  

Net Asset Value ( NAV ) per share  (Taka)  
  161.36  

 

            157.64  

 
  

                           0 
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দ্মা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

রাব পরাকান  অন্যান্য াভর্গ্রক আবয়য র্ফফযনী 

 

৩১ প ভাচ ি ২০২১  ৩০ প জুন ২০২০ তার্যবখ ভাপ্ত ফৎবযয জন্য  

 

   
াজায টাকায় 

   

৩১ প ভাচ ি ২০২১ 

 

৩০ প জুন ২০২০ 

 

 

পবট্টার্রয়াভ বণ্যয পভাট আয় 1,642,293 
 

2,158,057 
 

 

পবট্টার্রয়াভ বণ্যয প্রবতযক্ষ ব্যয় 

     

 

পভািকীকযণ খযচ  

 
(29,938) 

 
(18,819) 

 

 

যাের্রাং খযচ  

 
(4,117) 

 
(6,380) 

 

   
(34,055) 

 
(25,199) 

 

   
1,608,238 

 
2,132,858 

 

 

র্যচারন খাবত নীট রাব/ক্ষর্ত 

 
- 

 
51,787 

 

 

পবট্টার্রয়াভজাত বণ্যয নীট আয় 

 
1,608,238 

 
2,184,645 

 

 

র্যচারন খযচ 

            

 
cÖkvmwbK, weµq I weZib LiP 

 
(1,616,243) 

 
(2,083,039) 

 

 
A_©ms¯’vb Lv‡Z e¨q I cÖ‡`q my` 

 
(186,598) 

 
(221,040) 

 

   
(1,802,841) 

 
(2,304,079) 

 

 

পবট্টার্রয়াভ ব্যফায ব্যফার্য়ক মুনাপা 

 
(194,603) 

 
(119,434) 

 

 

অন্যান্য র্যচারন আয়- পবট্টার্রয়াভ ব্যফায় 

 
257,000 

 
874,128 

 

 

এবগ্রা-পকর্ভকযার ব্যফায় র্যচারন মুনাপা 

 
(10,113) 

 
(28,761) 

 

   
246,887 

 
845,367 

 

 

পভাট র্যচারন মুনাপা  

 
52,284 

 
725,933 

 

 

অর্যচারন আয় 

 
2,202,848 

 
3,103,658 

 

 

শ্রর্ভকবদয অাংীদার্যত্ব এফাং কোণ তর্ফর পূফ ি নীট মুনাপা  

 
2,255,132 

 
3,829,591 

 

 

শ্রর্ভকবদয (মুনাপায়) অাংীদার্যত্ব এফাং কোণ তর্ফবর পদয় নীট মুনাপায ৫% (112,757) 
 

(191,480) 

 

 

কযপূফ ি নীট মুনাপা  

 
2,142,375 

 
3,638,111 

 

 

আয়কয ফাফদ ফযাদ্দ 

     

 

চরর্ত কয 

 
(535,593) 

 
(892,939) 

 

 

র্ফরর্ম্বত কয 

 
(12,942) 

 
(15,535) 

 

   
(548,535) 

 
(908,474) 

 

 

কযউত্তয নীট মুনাপা - াংযর্ক্ষত তর্ফবর স্থানান্তর্যত 

 
1,593,840 

 
2,729,637 

 

 

অফচয় তর্ফবর স্থানান্তয 

 

(6৭,870) 

 

(36,628) 

 

   

1,525,970 

 

2,693,009 

 

 

অন্যান্য াভর্গ্রক আয় 

 

- 

 

- 

 

 

পভাট াভর্গ্রক আয় 

 

1,525,970 

 

2,693,009 

 

 

পয়ায প্রর্ত আয় (ই র্ এ) (পফর্ক) (টাকা) 

 

16.23 

 

27.79 
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PADMA OIL COMPANY LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT OR L0SS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2021 & 30 JUNE 2020 

( PROVISIONAL & UN-AUDITED ) 

                  

      

 

 Taka in thousand     

      

 

July'20-March'21   July'19-June 20     

Gross Earnings on petroleum Products 

 

    1,642,293    21,58,057                

      Direct cost on petroleum products  

 

          

  

 Packing 

Charges  

 

               (29,938)   (18,819)     

  

 Handling 

Charges  

 

                  (4,117)   (6,380)     

    

(34,055)   (25,199)     

  

           1,608,238    21,32,858     

 Net operational (Gain/Loss)  

 

-    51,787     

Net Earnings on petroleum Products 

 

16,08,238 

 

21,84,645 

  Operating expenses        

 

    

      Administrative, selling and distribution 

expenses           (16,16,243)   (20,83,039)     

      Interest and financial expenses               (1,86,598)   (2,21,040)     

                  (18,02,841)   (23,04,079)     

Operating Profit on Petroleum                (1,94,603)   (1,19,434)     

Other operating income -petroleum 

trade 

 

              2,57,000    8,74,128     

Operating profit on Agro-chemical 

trading 

 

               (10,113)   (28,761)     

 

  

 

2,46,887                    8,45,367     

Total Operating Profit 

  

52,284 

 

7,25,933 

  Non-operating income    

 

           22,02,848    31,03,658     

Profit before WPPWF   

 

           22,55,132    38,29,591     

Contribution to Workers' Profit 

Participation 

 

    

 

    

and Walfare Fund @ 5% on Net Profit 

 

            (1,12,757)   (1,91,480)     

Profit before income tax 

 

           21,42,375    36,38,111     

Provision for income tax 

 

    

 

    

  Current tax     

 

            (5,35,593)   (8,92,939)     

  Deferred tax   

 

               (12,942)   (15,535)     

   

(5,48,535) 

 

(9,08,474) 

  Profit after tax - transfer to Reserve 

Fund              15,93,840    27,29,637     

transfer to Depreciation Fund          ( 67,870)    (36,628)     

                   15,25,970    26,,93,009     

Other comprehensive income                             -      -     

Total comprehensive income for the 

year              15,25,970    26,93,009     

            

 

    

Earning Per Share      

 

  Tk. 16.23    Tk. 27.79     

 

 
 
 



 

- 85 - 
 

৪.৩ পভঘনা  পবরার্রয়াভ  র্রর্ভবটড 

 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

পভঘনা পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড ১৯৭৭ াবরয ২৭ র্ডবম্বয একটি প্রাইববট র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন র্ববফ পকাম্পার্ন আইন 

১৯১৩ (াংবার্ধত ১৯৯৪) অনুমায়ী র্নফর্ন্ধত য়। ১৯৭৮ াবরয ৩১ ভাচ ি পকাম্পার্ন তদার্নন্তন পভঘনা পবরার্রয়াভ 

ভাবকিটিাং পকাম্পার্ন এফাং দ্মা পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড এয ভস্ত ম্পর্ত্ত  দায় অর্ধগ্রণ কবয। পভঘনা পবরার্রয়াভ 

ভাবকিটিাং পকাম্পার্ন ১৯৭৫ াবর তদার্নন্তন এযাবা ইস্টাণ ি ইনকব িাবযন (১৯৬২) পক অর্ধগ্রণ কবয এফাং দ্মা 

পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড ১৯৭২ াবর তদার্নন্তন দাউদ পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড-পক (১৯৬৮) অর্ধগ্রণ কবয গঠিত য়। ১৯৭৬ 

াবরয র্ফর্র্ অধ্যাবদ নাং- LXXXVIII ফবর এ পকাম্পার্নয ভস্ত ম্পর্ত্ত  দায়-পদনা যকায কতৃিক ফাাংরাবদ 

পবরার্রয়াভ কব িাবযন (র্ফর্র্) এয র্নকট স্তান্তয কবয। প্রর্তষ্ঠায য বত পভঘনা পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড ফাাংরাবদ 

পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয একটি াফর্র্ডয়াযী র্ববফ কাজ কবয আবছ। ২৯ পভ ২০০৭ তার্যবখ পকাম্পার্ন প্রাইববট 

র্রর্ভবটড বত াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্নবত রূান্তর্যত য় এফাং অনুবভার্দত মূরধন ৪০০ পকাটি টাকায় উিীত কযা 

য়। ১৬ জানুয়াযী, ২০১৫ তার্যবখ পফানা পয়ায ইসুযয ভাধ্যবভ পকাম্পার্ন র্যবার্ধত মূরধন ১০৮.২১৬ পকাটি টাকায় 

উিীত কযা য়। পকাম্পার্ন ঢাকা স্টক এক্সবচঞ্জ র্রর্ভবটড এফাং চট্টগ্রাভ স্টক এক্সবচঞ্জ র্রর্ভবটড-এ মথাক্রবভ ১৪ নববম্বয, 

২০০৭ এফাং ২ র্ডবম্বয, ২০০৭ তার্যবখ র্নফর্ন্ধত য়। ফতিভাবন পকাম্পার্নয ৫৮.৬৭% পয়ায র্ফর্র্’য ভার্রকানায় এফাং 

ফাকী ৪১.৩৩% পয়ায র্ফর্বি প্রর্তষ্ঠান এফাং াধাযণ পয়াযবাল্ডাযগবণয ভার্রকানায় যবয়বছ। 

 

জনফর কাঠাবভাোঃ 
 

 

  
  

পরাকফবরয ফণ িনা অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ ভবত পরাকফর াংখ্যা ফতিভান পরাকফর 

(৩০ জুন ২০২১ তার্যবখ) 

কভ িকতিা ২৩০ ১৪৮ 

কভ িচাযী ১৪০ ৯৮ 

শ্রর্ভক  র্র্কউর্যটি গাড ি ৩৭০ ১৪৬ 

পভাটোঃ ৭৪০ ৩৯৫ 
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4.3 Meghna Petroleum Limited 

 

Brief Description: 

On 27 December, 1977, Meghna Petroleum Limited was registered as a private 

limited company under the Company Act 1913 (amended 1994).  The company 

acquires all properties and liabilities of the then Meghna Petroleum Marketing 

Company and Padma Petroleum Limited, on 31 March, 1978. In 1975, Meghna 

Petroleum Marketing Company acquires the then Esso Eastern Incorporation (1962) 

and Padma Petroleum Limited was formed in 1972 by acquiring the then Daud 

Petroleum Limited (1968). Under the 1976 BPC Ordinance no: LXXXVIII, all 

properties and liabilities of this company was handed over to Bangladesh Petroleum 

Corporation (BPC) by the government. Since its establishment, Meghna Petroleum 

Limitedlders’  has been working as a subsidiary of Bangladesh Petroleum 

Corporation. On 29 May, 2007, the company turns into Public Limited Company from 

the private limited company and the authorized capital was raised to 400 Crore Taka. 

On 16 January, 2015, by issuing bonus shares, company’s paid up capital was raised to 

108.216 Crore Taka. The company was registered under Dhaka Stock Exchange 

Limited and Chattogram Stock Exchange Limited, respectively, on 14 November, 

2007 and 2 December, 2007. Currently, company’s 58.67% shares are under BPC’s 

ownership and the rest 41.33% shares are under various companies’ and general 

shareholders’ ownership. 

 

Manpower Structure: 

 

Description of Manpower Number of Manpower 

according to the approved 

organogram 

Current Manpower (30 

June, 2021) 

 

Officer 

230 148 

 

Employee 

140 98 

Worker and Security 

Guard 

370 146 

 

Total 

740 395 
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পভঘনা পবট্টার্রয়াভ র্রর্ভবটড 

৩১ ভাচ ি ২০২১ এফাং ৩০ জুন ২০২০ তার্যবখ 

আর্থ িক অফস্থায র্ফফযণী 

 

 

 ৩১ ভাচ ি ২০২১  

 

 ৩০ জুন ২০২০  

 টাকা   টাকা  

 ম্পর্ত্ত  
    

 স্থায়ী ম্পর্ত্ত  
    

 র্যচারনাধীন স্থায়ী ম্পর্ত্ত   ১,২৪৭,৩০৬,৩০৯ 
 

১,৩৬২,৯১১,৭৫১ 

 র্নভ িাণাধীন ম্পর্ত্ত   
 

৩৩৩,৬১৩,৩৯৭ 
 

১৯৭,৩২৭,৯৭৭ 

 সুনাভ  
    

 পভাট স্থায়ী ম্পর্ত্ত   ১৫,৮০,৯১৯,৭০৬ 
 

১,৫৬০,২৩৯,৭২৮ 

      চরর্ত ম্পদ   
    

 স্বল্প পভয়াদী র্ফর্নবয়াগ   ৯,৯৭৭,৪৫৮,৬২৯ 
 

৮,৬০৭,৪৫৮,৬২৯ 

 ভজুদ ভার   
 

১১,৬৫৬,৭০২,৬১৭ 
 

১৫,১২৭,৭৫৬,৮৫৭ 

 খর্তয়ানী পদনা  
 

৮,১৬৫,২৪৫,২১৪ 
 

৮,৭০১,৮২৫,৫১৮ 

 অর্গ্রভ, জভা  আগাভ প্রদান   ১,৭৬৫,৮৪৫,৮৭২ 
 

১,৭৪৬,২০৬,৪০৫ 

 নগদ  ব্যাাংক তর্ফর   ২০,৭৯৩,৩৪০,১০৪ 
 

২০,৩২৫,০৪৫,৯১১ 

 পভাট চরর্ত ম্পদ   ৫২,৩৫৮,৫৯২,৪৩৬ 
 

 ৫৪ ৫০৮ ২৯৩ ৩২০  

 ফ িবভাট ম্পদ   
 

৫৩,৯৩৯,৫১২,১৪২ 
 

 ৫৬ ০৬৮ ৫৩৩ ০৪৮  

      ইকুযইটি  দায়   
    

 ইকুযইটি   
    

 পয়ায মূরধন  ১,০৮২,১৬১,০৮০ 
 

১,০৮২,১৬১,০৮০ 

 পয়ায ভার্ন র্ফর্নবয়াগ   ৪৯,৫৩৬,৫১০ 
 

৪৯,৫৩৬,৫১০ 

   াংযর্ক্ষত তর্ফর   ১১,৭৫৫,০০০,০৪৮ 
 

১১,৭৫৫,০০০,০৪৮ 

   অফন্টনকৃত মুনাপা   ৫,০৩৫,০৪১,৪৭০ 
 

৩,১৫২,৪৯৬,১৩৬ 

 পয়াযবাল্ডাযগবণয পভাট তর্ফর   ১৭,৯২১,৭৩৯,১০৮ 
 

১৬,০৩৯,১৯৩,৭৭৪ 

      র্ফরর্ম্বত দায়   
   

 কভ িকতিা  কভ িচাযীবদয আনুবতার্লক   ৮৪,১৯৮,৯২৬ 
 

৮৪,১৯৮,৯২৬ 

 র্ফরর্ম্বত কয দায়   ৫০,৭৫২,৬৬৪ 
 

৪৩,৮৭৭,২৭৩ 

 দীঘ ি পভয়াদী ঋণ   ৬৪,৪০৬,৪৯৮ 
 

৬৪,৪০৬,৪৯৮ 

 পভাট র্ফরর্ম্বত দায়   ১৯৯,৩৫৮,০৮৮ 
 

১৯২,৪৮২,৬৯৭ 

      চরর্ত দায়   
    

 স্বল্প পভয়াদী ঋণ   ৯,৮৯৮,২৬৮ 
 

৯,৮৯৮,২৬৮ 

 র্ফর্ফধ ানাদায এফাং ফযাদ্দ  ৩৩,৮৯৮,৬২৭,৬৮৫ 
 

৩৮,৫২৫,১৫৮,৭৫৯ 

 শ্রর্ভক অাংীদার্যত্ব  কোণ তর্ফর   ৩৪৮,৭৩২,৩০৩ 
 

২১৬,১৪১,৩৭৫ 

 অদাফীকৃত রবযাাং   ৭৯,০১৭,১৫৭ 
 

১১৩,৩২৫,৫৫০ 

 আয়কয ফাফদ ফযাদ্দ   ১,৪৮২,১৩৯,৫৩৩ 
 

৯৭২,৩৩২,৬২৫ 

 পভাট চরর্ত দায়   ৩৫,৮১৮,৪১৪,৯৪৬ 
 

৩৯,৮৩৬,৮৫৬,৫৭৭ 

 ফ িবভাট দায়   ৩৬,০১৭,৭৭৩,০৩৪ 
 

৪০,০২৯,৩৩৯,২৭৪ 

      পভাট ইকুযইটি  দায়   ৫৩,৯৩৯,৫১২,১৪২ 
 

৫৬,০৬৮,৫৩৩,০৪৮ 

      পয়ায প্রর্ত নীট ম্পদ   ১৬৫.৬১ 
 

১৪৮.২১ 
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MEGHNA PETROLEUM LIMITED  

 Statement of Financial Position  

 As at 31 March 2021 & 30 June 2020  

  

  

  
 31 March 2021   30 June 2020  

 Taka   Taka  

 ASSETS :  
 

  

 Non-Current Assets  
 

  

 Property, Plant and Equipment             1,247,306,309             1,362,911,751  

 Capital Work-in-Progress                333,613,397                197,327,977  

      

 Total Non-Current Assets             1,580,919,706             1,560,239,728  

  
 

  

 Current Assets :  
 

  

 Short Term Investment             9,977,458,629             8,607,458,629  

 Inventories           11,656,702,617           15,127,756,857  

 Trade and Other Receivables             8,165,245,214             8,701,825,518  

 Advances, Deposits and Pre-Payments             1,765,845,872             1,746,206,405  

 Cash and cash equivalents           20,793,340,104           20,325,045,911  

 Total Current Assets           52,358,592,436           54,508,293,320  

 TOTAL ASSETS           53,939,512,142           56,068,533,048  

  
 

  

 EQUITY AND LIABILITIES  
 

  

 Equity :  
 

  

 Share Capital             1,082,161,080             1,082,161,080  

 Share Money Deposit                 49,536,510                 49,536,510  

 General Reserve            11,755,000,048           11,755,000,048  

 Retained Earnings             5,035,041,470             3,152,496,136  

  Equity attributable to owners of the 

Company  
         17,921,739,108           16,039,193,774  

 Non Current Liabilities :  
 

  

 Deferred Benefit Obligations - Gratuity                 84,198,926                 84,198,926  

 Deferred Tax Liabilities                 50,752,664                 43,877,273  

 Long Term Borrowing                 64,406,498                 64,406,498  

 Total Non-Current Liabilities                199,358,088                192,482,697  

  
 

  

 Current Liabilities :  
 

  

 Shor Term Borrowing                   9,898,268                   9,898,268  

 Creditors & Accruals           33,898,627,685           38,525,158,759  

 Provision for WPPF and Welfare Fund                348,732,303                216,141,375  

 Unclaimed Dividend                 79,017,157                113,325,550  

 Income Tax Payable             1,482,139,533                972,332,625  

 Total Current  Liabilities           35,818,414,946           39,836,856,577  

 Total  Liabilities           36,017,773,034           40,029,339,274  

 TOTAL EQUITY AND LIABILITIES           53,939,512,142           56,068,533,048  

 Net Asset Value(NAV)Per Share-Basic                        165.61                        148.21  
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পভঘনা পবরার্রয়াভ র্রর্ভবটড  

৩১ ভাচ ি ২০২১ এফাং ৩০ জুন ২০২০ তার্যবখ 

রাব পরাকান  অন্যান্য াভর্গ্রক আবয়য র্ফফযণী  

        

    
 

 ৩১ ভাচ ি ২০২১  

 

 ৩০ জুন ২০২০  

    
 টাকা   টাকা  

        
পবরার্রয়াভজাত ণ্য র্ফর্ক্র বত অর্জিত স্থরু মুনাপা  ১,৫৮৭,২৬৬,৫৪৭ 

 
১,৯৯৮,৪২৫,২৬০ 

নীট র্যচারন রাব / (ক্ষর্ত) ৮৭,৫৯৩,৫৪৯ 
 

১০৬,৮৮০,৯৭০ 

পবরার্রয়াভজাত ণ্য র্ফর্ক্র বত অর্জিত নীট মুনাপা  ১,৬৭৪,৮৬০,০৯৬ 
 

২,১০৫,৩০৬,২৩০ 

অন্যান্য র্যচারন আয়  ২২৬,৯৪০,৫৬৫ 
 

২৭৪,৩৭৭,৯১৭ 

পভাট আয়  ১,৯০১,৮০০,৬৬১ 
 

২,৩৭৯,৬৮৪,১৪৭ 

র্যচারন খযচ  
      

র্ফক্রয়, র্ফতযণ এফাং প্রার্নক খযচ  -৮৭২,৮৯৬,৫৬৭ 
 

-১,০২৩,৩১৭,৪২৯ 

অথ িায়ন ফাফদ খযচ  
   

-৯০,৯৩০,৪৩৮ 
 

-১২৩,৯২৭,২৫০ 

সুদ ফাফদ র্ফর্র্-পক প্রবদয়  
  

-১০৪,৮০৩,৩২৩ 
 

-১২২,০৭৭,৫২৫ 

     

-

১,০৬৮,৬৩০,৩২৮  
-১,২৬৯,৩২২,২০৪ 

পভাট র্যচারনারব্ধ মুনাপা  
   

৮৩৩,১৭০,৩৩৩ 
 

১,১১০,৩৬১,৯৪৩ 

অন্যান্য খাবত আয়  
   

১,৮১৮,৬৪৮,২২৯ 
 

৩,২১২,৪৬৫,৫৬৬ 

শ্রর্ভক অাংীদার্যত্ব তর্ফর প্রদাবনয পূবফ ি নীট আয়  
 

২,৬৫১,৮১৮,৫৬২ 
 

৪,৩২২,৮২৭,৫০৯ 

৫% াবয শ্রর্ভকবদয মুনাপা অাংীদার্যত্ব তর্ফবর 

প্রদান  
-১৩২,৫৯০,৯২৮ 

 
-২১৬,১৪১,৩৭৫ 

কযপূফ ি মুনাপা  
   

২,৫১৯,২২৭,৬৩৪ 
 

৪,১০৬,৬৮৬,১৩৪ 

কয ফাফদ ফযাদ্দ :   
      

 
চরর্ত  

   
-৬২৯,৮০৬,৯০৮ 

 
-১,০২২,৯৪৪,৭৭৩ 

 
র্ফরর্ম্বত  

   
-৬,৮৭৫,৩৯১ 

 
-৪,৫৬১,৬১৯ 

     
-৬৩৬,৬৮২,২৯৯ 

 
-১,০২৭,৫০৬,৩৯২ 

কয উত্তয মুনাপা পয়াযবাল্ডাযবদয তর্ফর র্যফতিন 

র্ফফযণীবত স্থানান্তয  
১,৮৮২,৫৪৫,৩৩৪ 

 
৩,০৭৯,১৭৯,৭৪২ 

পয়ায প্রর্ত আয় ১৭.৪ 
 

২৮.৪৫ 
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MEGHNA PETROLEUM LIMITED  

Statement of  Profit or Loss and Other Comprehensive Income 

For the period  March 31, 2021 & June 30, 2020 

 

  March 31, 2021 

Taka 

 June,,30,2020  

Taka 
  

      

Gross Earnings on Petroleum Products                1,587,266,547  

                     

1,998,425,260  

Net Operational gain / (loss)                     87,593,549  

                        

106,880,970  

Net Earnings on Petroleum Products                1,674,860,096  

                     

2,105,306,230  

Other Operating Income                  226,940,565  

                        

274,377,917  

Total Income                 1,901,800,661  

                     

2,379,684,147  

Operating Expenses :     

Administrative, Selling and Distribution 

Expenses                  (872,896,567) 

                    

(1,023,317,429) 

Financial Expenses                    (90,930,438) 

                       

(123,927,250) 

Interest Expenses through BPC                  (104,803,323) 

                       

(122,077,525) 

                (1,068,630,328) 

                    

(1,269,322,204) 

Total Operating Profit                   833,170,333  

                      

1,110,361,943  

Non-Operating Income                1,818,648,229  

                     

3,212,465,566  

Net Profit Before WPP&WF                2,651,818,562  

                    

4,322,827,509  

Contribution to Workers' Profits Participation  

and Welfare Fund @ 5% on net  profit                   (132,590,928) 

                       

(216,141,375) 

Net Profit Before Income Tax                2,519,227,634  

                     

4,106,686,134  

Provision for Income tax:     

                   (629,806,908) 

                    

(1,022,944,773) 

                       (6,875,391) 

                           

(4,561,619) 

                   (636,682,299) 

                    

(1,027,506,392) 

Net Profit After Tax Transferred to Retained                1,882,545,335  

                     

3,079,179,742  

                                                          Earnings     

Earnings per share (EPS)-Basic 
                             17.40                                    28.45  

( Computed on 10,82,16,108 Shares )    
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৪.৪ মমুনা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

মমুনা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড (বজর্এর) র্ফগত োঁচ দক ধবয জ্বারার্ন পতর র্ফণবনয ভাধ্যবভ জার্তবক পফা 

প্রদান কবয আবছ। পদবয আথ ি-াভার্জক অগ্রগর্তবত বফ িাত্তভ বর্ভকা যাখবত এ পকাম্পার্ন অঙ্গীকাযফদ্ধ।  

 

১৯৬৪ াবর ২ (দ্যই) পকাটি টাকা মূরধন র্নবয় তৎকার্রন ার্কস্তাবনয প্রথভ জাতীয় পতর পকাম্পার্ন র্ববফ ার্কত্মান 

ন্যানার অবয়র র্রর্ভবটড (র্এনএর) নাভক পকাম্পার্নটি মািা শুযম্ন কবয। ১৯৭১ াবর স্বাধীনতা অজিবনয য 

ফাাংরাবদ অযাফানডযাে পপ্রাাটি ি (কনবরার, ম্যাবনজবভন্ট এে র্ডবপাজার) আবদ ১৯৭২ (র্ নাং ১৬, ১৯৭২) ফবর 

ার্কত্মান ন্যানার অবয়র র্রর্ভবটডবক র্যতযি ম্পর্ত্ত র্ববফ পঘালণা কবয গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায কতৃিক 

অর্ধগ্রণ কযা য় এফাং নাভকযণ কযা য় ফাাংরাবদ ন্যানার অবয়ল্ র্রর্ভবটড। অতোঃয ১৩ জানুয়ার্য, ১৯৭৩ তার্যবখ 

এক যকার্য আবদ ফবর এয পুনোঃনাভকযণ কযা য় মমুনা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড (বজর্এর)। প্রাকৃর্তক ম্পদ 

ভন্ত্রণারবয়য ২১-৪-৭৩ তার্যবখ ২১ এভ-৪/৭৬ (এন আয) র্ফজ্ঞর্প্ত অনুমায়ী এ পকাম্পার্ন পবরাফাাংরায আতাধীন একটি 

এডক কর্ভটি (অবয়র পকাম্পার্নজ এডবাইজাযী কর্ভটি) দ্বাযা র্যচার্রত বতা। ১৯৭৫ বরয ১২ ভাচ ি পকাম্পার্ন আইন 

১৯১৩ (াংবার্ধত ১৯৯৪) এয অধীবন ম্পূণ ি যকার্য ভার্রকানাধীন একটি প্রাইববট পকাম্পার্ন র্ববফ মমুনা অবয়র 

পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড পযর্জষ্ট্রায অফ জবয়ন্ট স্টক পকাম্পার্নজ এে পাভ ি এ র্নফর্ন্ধত য়, মায অনুবভার্দত মূরধন ১০ (দ) 

পকাটি টাকা এফাং র্যবার্ধত মূরধন ৫ (োঁচ) পকাটি টাকা। 

 

যফতীকাবর ১৯৭৬ াবরয র্ফর্র্ অধ্যাবদ নাং LXXXVIII (মা ১৩ নববম্বয ১৯৭৬ তার্যবখ ফাাংরাবদ পগবজট 

এক্সরা-অর্ড িনাযীবত প্রকার্ত য়) এয ৩১(র্) ধাযায় ফর্ণ িত তার্রকায় এ পকাম্পার্নয ম্পর্ত্ত  দায়-পদনা যকায কতৃিক 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কযবাবযন (র্ফর্র্) এয র্নকট ত্মাভত্ময কযা য়। এছািা ১৯৮৬ াবরয ১ জানুয়ার্য 

তার্যবখ ইবিাফাভ িা পবরার্রয়াভ পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড (আইর্ফর্র্এর) এয ভত্ম র্ফলয় ম্পর্ত্ত  দায়-পদনা এ 

পকাম্পার্ন কতৃিক গৃীত য়। ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন গঠবনয য পথবক মমুনা অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযবনয একটি াফর্র্ডয়ার্য র্ববফ কাজ কবয আবছ।  

 

২০০৫-২০০৬ অথ ি ফৎবযয মুনাপা পথবক ৫.০০ পকাটি টাকা পফানা পয়ায ইসুয কবয এ পকাম্পার্নয পভাট র্যবার্ধত 

মূরধন ১০.০০ পকাটি টাকায় উিীত কযা য়। গত ২৫ জুন, ২০০৭ তার্যবখ এ পকাম্পার্নবক প্রাইববট র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন 

পথবক াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্নবত রূান্তর্যত কযা য় এফাং এয অনুবভার্দত মূরধন ৩০০.০০ পকাটি টাকায় উিীত 

কযা য়। যফতীবত ১০-৮-২০০৭ তার্যবখ পুনযায় ৩৫.০০ পকাটি টাকায পফানা পয়ায ইসুয কবয র্যবার্ধত মূরধন 

৪৫.০০ পকাটি টাকায় উিীত কযা য়। ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন তাবদয ভার্রকানাধীন পয়ায পথবক প্রর্তটি 

১০.০০ টাকা মূবেয ১,৩৫,০০,০০০ টি াধাযণ পয়ায অথ িাৎ; ১৩.৫০ পকাটি টাকায পয়ায ডাইবযক্ট র্রর্স্টাং দ্ধর্তয 

আতায় অপ-পরাড এয রবক্ষয ঢাকা স্টক এক্সবচঞ্জ র্রর্ভবটড এফাং চট্টগ্রাভ স্টক এক্সবচঞ্জ র্রর্ভবটড এ ০৯-০১-২০০৮ 

তার্যবখ তার্রকাবি য় এফাং মথাযীর্ত উবযাি পয়ায পু ৌঁর্জফাজাবয অফমুি কযা য়। যফতীবত যকার্য র্দ্ধাভত্ম 

পভাতাবফক অফর্ষ্ট পয়ায পথবক আয ১৭ তাাং পয়ায ২৫-৭-২০১১ তার্যবখ অফমুি কযায কাম িক্রভ গ্রণ কযা য়। 

 

র্ফর্বি অথ ি ফৎবয পকাম্পার্নয ফার্ল িক াধাযণ বায় অনুবভাদনক্রবভ পফানা পয়ায ইসুযয ভাধ্যবভ র্যবার্ধত মূরধন  

১১০.৪২ পকাটি টাকায় উিীত কযা য়। ফতিভাবন ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন  াধাযণ র্ফর্নবয়াগকাযীবদয 

ভার্রকানা মথাক্রবভ ৬০.০৮%   ৩৯.৯২%। 

 

এ ছািা পজর্এর ফাাংরাবদব র্ফশ্বভাবনয ভর্ফর িাবেয লুর্িকযান্ট এফাং গ্রীজ ফাজাযজাত কবয থাবক। এয প্রধান 

কাম িারয় চট্টগ্রাবভ, এছািা ৪টি র্ফবাগীয় অর্প এফাং ৫টি আঞ্চর্রক র্ফক্রয় অর্প যবয়বছ।  
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4.4 Jamuna Oil Company  Limited 

 

Brief Description: 

By marketing the fuel oil, Jamuna Oil Company Limited has been providing services 

to the nation for the last five decades. For the socio-economic progress of the country, 

the company is committed to play its best role. In 1964, with a capital of 2 Crore Taka, 

as a the then Pakistan’s First National Oil Company , Pakistan National Oil Limited 

(PNOL) had started its journey. In 1971, after gaining the Independence, by 

Bangladesh Abandoned Property (control, management and disposal) Order 1972, (PO 

no: 16, 1972) Pakistan National Oil Limited was declared abandoned and was 

acquired by the People’s Republic of Bangladesh Government and was named 

Bangladesh National Oils Limited. Henceforth, on 13 January, 1973, by a Government 

Order, it was re-named as Jamuna Oil Company Limited (JOCL). According to the 

circular – 21/04/1973, 21 M-4/76 (NR) of the Ministry of Natural Resources, this 

company was administered by an ad hoc committee 9oil company’s advisory 

committee) under Petrobangla. On 12 March, 1975, under the Company Act 1913 ( 

amended 1994) Jamuna Oil Company Limited was registered at Registrar of Joint 

Stock Companies and Firms as a full state owned private company whose authorized 

capital was 10(ten) Crore Taka and paid up capital was 5(five) Crore Taka. 

 

Later on, in 1976, in BPC Ordinance no: LXXXVIII (which was published on 13 

November 1976 in Bangladesh Gazette extra-ordinary) 31(C) Section, described list, 

this company’s properties and liabilities were handed over to Bangladesh Petroleum 

Corporation (BPC) by the Government. Besides this, on 1 January, 1986, all properties 

and liabilities of Indo-Burma Petroleum Company Limited (IBPCL) were accepted by 

this company.  

 

Jamuna Oil Company Limited has been working as a subsidiary of Bangladesh 

Petroleum Corporation since the inception of BPC By issuing 5.00 crore taka bonus 

shares, from the  profit of 2005-2006 fiscal year, this company’s total paid up capital 

was raised to 10.00 crore taka.  

 

On 25 June , 2007, this company was transformed into a public limited company from 

the private limited company and its authorized capital was raised to 300.00 Crore 

Taka. Later, on, 10/08/2007, by issuing 35.00 Crore Taka bonus shares again, the paid 

up capital was raised to 45.00 Crore Taka. Bangladesh Petroleum Corporation, from 

their owned shares, valuing each 10.00 Taka, 1, 35, 00, 000 ordinary shares, meaning, 

shares of 13.50 Crore Taka to offload under direct listing method, was listed to Dhaka 

Stock Exchange Limited and Chattogram Stock Exchange Limited on 09/01/2008 and 

the above shares were released to capital market as usual.  Later on, according to the 

government decision, measures were taken to release more 17% shares from the 

remaining shares on 25/07/2011. 

 

Paid up capital was raised to 110.42 Crore Taka, in different fiscal years, at the 

company’s annual general meeting, with the approval through issuing bonus shares. 

Currently, the ownership of Bangladesh Petroleum Corporation and and general 

investors, are, respectively – 60.08% and 39.92%. 

 

Apart from this, JOCL markets the world class lubricant and grease of Mobil brand in 

Bangladesh. Its head office is located in Chattogram and it has 4(four) divisional 

offices and 5(five) zonal sales offices.  
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পকাম্পার্নয প্রধান স্থানা চট্টগ্রাবভ অফর্স্থত এফাং াযা পদব ১৬ টি র্ডবা যবয়বছ। এছািা পজর্এর এয র্ফদ্যভান ৭৩৮ 

টি র্ডরায, ১২২০ টি র্ডর্ির্ফউটয, ২৭৫ টি প্যাকড বয়ন্ট র্ডরায, ৭৮৮ টি এরর্র্জ র্ডরায এফাং ১৯ টি পভর্যন র্ডরায এয 

দ্বাযা র্িারী পনটয়াকি এয ভাধ্যবভ র্নযফর্েিবাবফ গ্রাকবদয র্নকট পবরার্রয়াভজাত ণ্য যফযা  পফা প্রদান 

কবয থাবক। 

 

পকাম্পার্ন র্যচারনায জন্য ফতিভাবন দ(১০) দবস্যয একটি র্যচারনা ল িদ যবয়বছ। র্যচারনা ল িবদয ইর্েবনবডন্ট 

র্যচারক ৯ (জন) র্যচারক যকায কতৃিক ভবনানীত এফাং ১ (জন) র্যচারক াধাযণ পয়াযবাল্ডাযবদয পবাবট 

র্নফ িার্চত। পকাম্পার্নয ার্ফ িক কভ িকাে র্যচারনা পফাবড িয অনুবভাদনক্রবভ ম্পার্দত য়। এ পক্ষবি যকায নীর্তর্নধ িাযক 

র্ববফ কাজ কবয, মা র্ফর্র্ এয ভাধ্যবভ ফাত্মফায়ন য়। 

 

জনফর কাঠাবভাোঃ 

 

অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ অনুাবয পকাম্পার্নয ফতিভান জনফর র্নবম্ন উদ্ধৃত বরাোঃ 

  

 

  

  

পরাকফবরয ফণ িনা অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ ভবত পরাকফর াংখ্যা ফতিভান পরাকফর 

(৩০ জুন ২০২১ তার্যবখ) 

কভ িকতিা ২৪২ ১২০ 

কভ িচাযী ৫৬৪ ৩৬০ 

পভাটোঃ ৮০৬ ৪৮০ 
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Company’s main depot is located in Chattogram and it has 16 (sixteen) depots across 

the country. Apart from this, through the strong networks of JOCL’s current 738 

dealers, 1220 distributors, 275packed point dealers, 788 LPG dealers and 19 marine 

dealers supply petroleum products to customers and provide services 

uninterruptedly.  

 

To manage the company, currently, there is a board of directors comprising of 10 

members. Including the independent directors of the board of directors, 09 directors 

are nominated by the Government and 01 director is elected by general shareholders’ 

voting. The overall activities of the company are performed under the approval of the 

Board of Directors. In this case, the Government acts as a policy maker, which are 

implemented by BPC. 

 

Manpower Structure: 

According to the approved organogram, the company’s current manpower is as 

follows: 

Description of Manpower Number of manpower 

according to the approved 

organogram 

Current Manpower ( 30 

June, 2021) 

Officer 242 120 

Employee 564 360 

Total 806 480 

 

  



 

- 95 - 
 

মমুনা অবয়র পকাম্পানী র্রর্ভবটড 

আর্থ িক অফস্থায র্ফফযণী 

২০২১ ইাং বনয ৩০ জুন তার্যবখয 

     
র্ফফযণ 

৩০ জুন ২০২১ ৩০ জুন ২০২১ 

টাকা টাকা 

র্যম্পদ 
  

স্থায়ী ম্পর্ত্ত 
  

প্রাটি ি, প্ল্যান্ট  ইকুযইবভন্ট ৯৬২,৫৯৩,০৯৮ ৯১৩,৯০৯,৩৭৭ 

র্নভ িাণাধীন ম্পর্ত্ত ১,০৪৬,৫৮১,১২৯ ১,০৫৯,৮০১,৯৭৩ 

দীঘ ি-পভয়াদী র্ফর্নবয়াগ ১৩,৬৭৯,৪০২,৭০৯ ১০,৭৬৪,০৪৬,৩১৯ 

বমাগী প্রর্তষ্ঠাবন র্ফর্নবয়াগ ১২৬,১১০,৫০৮ ১০৪,০৬৬,৮৫৩ 

 ১৫,৮১৪,৬৮৭,৪৪৪ ১২,৮৪১,৮২৪,৫২২ 

চরর্ত ম্পর্ত্ত   

স্বল্প-পভয়াদী র্ফর্নবয়াগ ৯,১৪০,১৯১,৩১১ ৯,২৩০,৯৪৩,৭৫৩ 

ভজুদ ণ্য ৯,৮১৩,৮০৮,৩৮৮ ১১,৮০৭,৪২৮,৪২৩ 

পদনাদায  অন্যান্য ানা ১,৯৬৪,৬৩০,৫৩১ ১,৭৯৫,৩৯৪,৫৮৫ 

অর্গ্রভ, জভা  পূফ ি র্যবাধ ৩,৫৭৩,৪৫৪,৮৯৩ ৩,৭১১,৮০০,৫২৩ 

নগদ  নগদ ভতূে ১০,০৭৯,৬৮১,৪৫৫ ৯,৬৪৬,৪৭৫,৮৮৫ 

 ৩৪,৫৭১,৭৬৬,৫৭৮ ৩৬,১৯২,০৪৩,১৬৯ 

পভাট র্যম্পদ ৫০,৩৮৬,৪৫৪,০২২ ৪৯,০৩৩,৮৬৭,৬৯১ 

মূরধন  দায়   

পয়াযবাল্ডাযবদয ইকুযইটি   

র্যবার্ধত মূরধন ১,১০৪,২৪৬,০০০ ১,১০৪,২৪৬,০০০ 

মূরধনী র্ঞ্চর্ত ১৫২,৮৩৩,১০৩ ১৫২,৮৩৩,১০৩ 

াধাযণ র্ঞ্চর্ত ১০,৫০০,০০০,০০০ ১০,০০০,০০০,০০০ 

র্ফর্নবমাবগয ফাজাযমূে অনুমায়ী রাব ৪,৮৪৫,৮২০,৭৮১ ৩,৩৮৭,৬৮১,৪৫১ 

অফর্ন্টত মুনাপা ৩,৩৬৬,৫৬০,৩৫৮ ৩,১৭৭,৬১২,৪৭৮ 

পভাট ইকুযইটি ১৯,৯৬৯,৪৬০,২৪২ ১৭,৮২২,৩৭৩,০৩২ 

র্ফরর্ম্বত দায়মূ   

আনুবতার্লবকয াংস্থান ৯০০,৬১৪,৬৯১ ৮৬৯,৯৮৯,৭৭২ 

র্ফরর্ম্বত কয দায় ৮৪,৩৪৯,৪০১ ৪২৩,২৬১,৪৯৭ 

 ৯৮৪,৯৬৪,০৯২ ১,২৯৩,২৫১,২৬৯ 

চরর্ত দায়মূ   

ানাদায  র্ঞ্চর্ত ২৬,৯৮০,২০৯,৮১৩ ২৭,৩৯১,৬৯৮,৫৪৮ 

অন্যান্য আর্থ িক খাবত পদনা ৪৬৪,২৬৬,৮২৯ ৪২৪,৬৪৭,৮৭৯ 

প্রবদয় আয়কয ১,৯৪৩,৪৮১,২০২ ২,০৩০,৬৩৬,৭৩৪ 

অদাফীকৃত রবযাাং ৪৪,০৭১,৮৪৪ ৭১,২৬০,২২৯ 

 ২৯,৪৩২,০২৯,৬৮৮ ২৯,৯১৮,২৪৩,৩৯০ 

পভাট দায় ৩০,৪১৬,৯৯৩,৭৮০ ৩১,২১১,৪৯৪,৬৫৯ 

পভাট মূরধন  দায় ৫০,৩৮৬,৪৫৪,০২২ ৪৯,০৩৩,৮৬৭,৬৯১ 

পয়ায প্রর্ত নীট ম্পদ ১৮০.৮৪ ১৬১.৪০ 
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JAMUNA OIL COMPANY LIMITED 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

 AS AT 30 JUNE 2021 

 

 Particulars  
30 June 2021 30 June 2020 

 Taka   Taka  

ASSETS       

NON CURRENT ASSETS       

  Property, Plant & Equipment            962,593,098           913,909,377  

  Capital Work-in-Progress         1,046,581,129        1,059,801,973  

  Long Term Investment       13,679,402,709      10,764,046,319  

  Investment in Associate            126,110,508           104,066,853  

      15,814,687,444    12,841,824,522  

CURRENT ASSETS       

  Short Term Investment         9,140,191,311        9,230,943,753  

  Inventories         9,813,808,388      11,807,428,423  

  Accounts & Other Receivable         1,964,630,531        1,795,394,585  

  

Advances, Deposits & Pre-

payments       3,573,454,893        3,711,800,523  

  Cash and Cash Equivalents       10,079,681,455        9,646,475,885  

    34,571,766,578    36,192,043,169  

TOTAL ASSETS     50,386,454,022    49,033,867,691  

            

EQUITY AND LIABILITIES       

SHAREHOLDERS' EQUITY       

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

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

  General Reserve        10,500,000,000      10,000,000,000  

  

Fair Value Gain On 

Investment         4,845,820,781        3,387,681,451  

  Retained Earnings         3,366,560,358        3,177,612,478  

TOTAL EQUITY     19,969,460,242    17,822,373,032  

NON CURRENT LIABILITIES     

  Provision for Gratuity            900,614,691           869,989,772  

  Deferred Tax Liability              84,349,401           423,261,497  

         984,964,092      1,293,251,269  

CURRENT LIABILITIES       

  Creditors & Accruals       26,980,209,813      27,391,698,548  

  Creditors For Other Finance            464,266,829           424,647,879  

  Income Tax Payable         1,943,481,202        2,030,636,734  

  Unclaimed Dividend               44,071,844             71,260,229  

    29,432,029,688    29,918,243,390  

TOTAL LIABILITIES     30,416,993,780    31,211,494,659  

            

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES   50,386,454,022    49,033,867,691  

Net Assets Value (NAV) Per Share                 180.84                  161.40  
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মমুনা অবয়র পকাম্পানী র্রর্ভবটড 

রাব অথফা পরাকান এফাং অন্যান্য র্ফদ আয় র্ফফযণী 

৩০ জুন ২০২১ ইাং তার্যবখ ভাপ্ত ফছবযয জন্য 

 

র্ফফযণ 
৩০ জুন ২০২১ ৩০ জুন ২০২০ 

টাকা টাকা 

   

পবরার্রয়াভ বণ্যয উয নীট আয় ১,১৭০,৭৮২,০১৫ ১,০৪৬,৯১৯,৬৮৮ 

অন্যান্য র্যচারন আয় ৯৩,১১২,০৬৬ ৩০৮,৫৭৫,৫৯৫ 

পভাট আয় ১,২৬৩,৮৯৪,০৮১ ১,৩৫৫,৪৯৫,২৮৩ 

   

ব্যয়মূ   

   

প্রার্নক, র্ফক্রয়  র্ফতযণ ব্যয় (৮৩০,৭২৬,৭১৮) (৮৪৪,৫৫৭,৮৫১) 

আর্থ িক ব্যয় (১৮৭,৮৬৪,৪৩৩) (১৭২,৬৩১,৩৪৭) 

অফচয় (১৩৫,৭১৬,৬৬৮) (১২৬,৪৮৩,৯৬০) 

 (১,১৫৪,৩০৭,৮১৯) (১,১৪৩,৬৭৩,১৫৮) 

র্যচারন মুনাপা / (ক্ষর্ত) ১০৯,৫৮৬,২৬২ ২১১,৮২২,১২৫ 

   

অন্যান্য আয় ২,৬০৬,৮২২,৯২৫ ২,৬৭৩,৫১৯,৭৫১ 

নীট মুনাপা ২,৭১৬,৪০৯,১৮৭ ২,৮৮৫,৩৪১,৮৭৬ 

   

শ্রর্ভক অাংদার্যত্ব তর্ফর   

 কোণ তর্ফর- নীট মুনাপায ৫% (১৩৫,৮২০,৪৫৯) (১৪৪,২৬৭,০৯৪) 

বমাগী প্রর্তষ্ঠাবনয আবয়য অাং (কয ফাবদ) ২২,০৪৩,৬৫৫ (৭৯,২৭৮,৬৮০) 

আয়কয পূফ ি নীট মুনাপা ২,৬০২,৬৩২,৩৮৩ ২,৬৬১,৭৯৬,১০২ 

   

আয়কয (ব্যয়)/সুর্ফধা:   

   

চরর্ত (৫৮৪,৭১৮,৪৫৯) (৬৭৪,৪৭৭,৫৯৮) 

র্ফরর্ম্বত (৩,৮৭০,৮৪৪) ১৪,৫৩০,১৮৪ 

 (৫৮৮,৫৮৯,৩০৩) (৬৫৯,৯৪৭,৪১৪) 

আয়কয যফতী মুনাপা ২,০১৪,০৪৩,০৮০ ২,০০১,৮৪৮,৬৮৮ 

অন্যান্য ভর্ন্বত আয়   

   

র্ফক্রয়বমাগ্য আর্থ িক ম্পবদয অনাদায়ী রাব/(ক্ষর্ত) ১,১১৫,৩৫৬,৩৯০ (১,৪৭২,৭৬৩,৪১০) 

অনাদায়ী রাব/(ক্ষর্ত) এয উয র্ফরর্ম্বত কয ৩৪২,৭৮২,৯৪০ ২২০,৯১৪,৫১১ 

পভাট ভর্ন্বত আয় ৩,৪৭২,১৮২,৪১০ ৭৪৯,৯৯৯,৭৮৯ 

   

পয়ায প্রর্ত আয় ১৮.২৪ ১৮.১৩ 
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JAMUNA OIL COMPANY LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2021 

        

 Particulars  
30 June 2021 30 June 2020 

Taka Taka 

        

 

Net Earnings on Petroleum Products      

 

    1,170,782,015       1,046,919,688  

 

Other Operating Income 

  

         93,112,066          308,575,595  

 

Total Income  

  

  1,263,894,081     1,355,495,283  

        

 

Expenses 

    
        

 

Administrative, Selling and Distribution Expenses       (830,726,718)       (844,557,851) 

 

Financial Expenses 

  

      (187,864,433)       (172,631,347) 

 

Depreciation 

  

      (135,716,668)       (126,483,960) 

      

 (1,154,307,819)   (1,143,673,158) 

 

Operating Profit / (Loss) 

 

     109,586,262        211,822,125  

        

 

Other Income 

  

    2,606,822,925       2,673,519,751  

 

Net Profit 

  

  2,716,409,187     2,885,341,876  

        

 

Contribution to Workers' Profit Participation and 

  

 

Welfare Fund @ 5% of Net Profit 

 

      (135,820,459)       (144,267,094) 

 

Share of Profit/(Loss) of Associates (Net Off Tax) 

 

         22,043,655          (79,278,680) 

 

Profit before Income Tax 

 

  2,602,632,383     2,661,796,102  

        

 

Income Tax (Expenses) / Benefits: 

   
        

 

Current 

  

      (584,718,459)       (674,477,598) 

 

Deferred 

  

         (3,870,844)           14,530,184  

      

    (588,589,303)      (659,947,414) 

 

Profit after Income Tax 

 

  2,014,043,080     2,001,848,688  

 

Other Comprehensive Income 

           

 

Unrealized Gains/(Loss) on Available-for-Sale  

  

 

Financial Assets 

  

    1,115,356,390      (1,472,763,410) 

 

Deferred Tax on Un-Realized Gain/ Loss   

 

       342,782,940          220,914,511  

 

Total Comprehensive Income 

 

  3,472,182,410        749,999,789  

        

 

Earnings Per Share (EPS) 

 

                18.24                   18.13  
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৪.৫  এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড 

 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড, ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন (র্ফর্র্) এয ভার্রকানায় র্যচার্রত এরর্র্জ পফাতরজাত  

যফযাকাযী একটি প্রর্তষ্ঠান। এটি একটি াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন, মায তবাগ পয়াবযয ভার্রক র্ফর্র্। এই 

পকাম্পার্নটি ফতিভাবন পদব দ্য’টি এরর্র্জ ফটর্রাং প্ল্যান্ট র্যচারনা কযবছ- মায ভবধ্য প্রথভটি ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী 

র্রর্ভবটবড ক্রুড অবয়র প্রর্ক্রয়াজাত কযায ভয় উজাত র্ববফ প্রাপ্ত এরর্র্জ পফাতরজাত কযায জন্য ১৯৭৭-৭৮ াবর 

চট্টগ্রাভস্থ বতঙ্গায় র্নভ িাণ কযা য় এফাং র্দ্বতীয়টি আযর্র্জর্এর-এ এনর্জএর ফ্র্াকবনন কযায ভয় উৎার্দত 

এরর্র্জ পফাতরজাত কযায জন্য ১৯৯৭-৯৮ াবর র্বরবটয সকরাটিরায় র্নভ িাণ কযা য়। চট্টগ্রাভ  সকরাটিরা 

এরর্র্জ ফটর্রাং প্ল্যাবন্টয ফার্ল িক উৎাদন ক্ষভতা মথাক্রবভ ১২,৫০০ এফাং ৮,৫০০ পভোঃ টন। আর্থ িক অফস্থাবনয র্দক র্দবয় 

এরর্ গ্যা র্রর্ভবটবডয অনুবভার্দত মূরধন ৫০.০০ পকাটি টাকা এফাং র্যবার্ধত মূরধন ১০.০০ পকাটি টাকা। 

 

এক নজবয এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড: 

 

র্ফফযণ চট্টগ্রাভ প্ল্যান্ট সকরাটিরা প্ল্যান্ট 

প্রকল্প ভাপ্ত আগষ্ট, ১৯৭৮ র্রোঃ জুন, ১৯৯৮ র্রোঃ 

ফার্নর্জযক উৎাদন শুরু পবেম্বয, ১৯৭৮ র্খোঃ পবেম্বয, ১৯৯৮ র্রোঃ 

পকাম্পার্ন র্নফন্ধন ৩ ভাচ ি, ১৯৮৩ র্রোঃ  

এরর্র্জ ভজুদ ক্ষভতা ২৫০ পভোঃ টন (৬টি বুবরট) ৩০০ পভোঃ টন (৬টি বুবরট) 

র্পর্রাং পস্কর  ১০টি (স্টযাটিক) ৬টি (কযাবযাবজর) 

র্র্রোয র্য-পটর্ষ্টাং ইউর্নট ১টি ১টি 

এয়ায কভবপ্রায ৪টি ২টি 

গ্যা কভবপ্রায ২টি ১টি 

র্ডবজর পজনাবযটয ২টি (৬৫  ২০০ পকর্বএ) ২টি (১২৫  ২০০ পকর্বএ) 

াফ-পস্টন ১টি ১টি 

র্, এপ. আই ইউর্নট ১টি ১টি 

 

জনফর কাঠাবভাোঃ 

 

অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ অনুাবয পকাম্পার্নয ফতিভান জনফর র্নবম্ন উদ্ধৃত বরা (৩০ জুন ২০২১ তার্যখ ম িন্ত): 

পরাকফবরয ফণ িনা অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ ভবত 

পরাকফর াংখ্যা 

ফতিভান পরাকফর  

(৩০ জুন ২০২১ তার্যবখ) 

কভ িকতিা ৩১ জন ১৪ জন 

কভ িচাযী ১২২ জন ৬২ জন 

পভাট ১৫৩ জন ৭৬ জন 
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4.5 LP Gas Limited 

 

Brief Description: 

LP Gas Limited, managed under the ownership of Bangladesh Petroleum Corporation 

(BPC), is a company for LPG bottling and supply.  This is a Public Limited Company 

whose hundred percent shareholder is BPC. This company is currently managing two 

LPG bottling plants in the country, of which, the first one was built in Chattogram’s 

Patenga in 1977-78 for bottling LPG as by-products from the Eastern Refinery, 

during the processing of crude oil and the second one was built in 1997-98 in 

Koilashtila, Sylhet, for the bottling of produced LPG during the NGL fractionation in 

RPGCL. 

The annual production capacity of the LPG bottling plants of Chattogram and 

Koilashtila , is respectively, 12,500 and 8,500 metric tons. In terms of financial status, 

the authorized capital of LP Gas Limited is 50.00 Crore Taka and paid up capital is 

10.00 Crore taka. 

 

LP Gas Limited at a glance: 

Description Chattogram Plant Koilashtila Plant 

Project Completed August, 1978 June ,1998 

Commercial production 

started 

Seotember, 1978 September, 1998 

Company Registration 3 March, 1983 - 

LPG Stocking Capacity 250 metric tons (6 bullets) 300 metric tons (6 bullets) 

Filling Scale 10 (static) 6 (carousel) 

Cylinder Re-testing Unit 01 01 

Air Compressor 04 02 

Gas Compressor 02 01 

Diesel Generator 02(65 and 200 KVA) 02 (125 and 200 KVA) 

Sub Station 02 01 

PFI Unit 01 01 

 

Manpower Structure: 

According to the approved organogram, company’s current manpower is furnished 

below ( up to 30 June, 2021): 

Description of Manpower Number of manpower 

according to the approved 

organogram 

Current manpower (30 

June , 2021) 

Officer 31 14 

Employee 122 62 

Total 153 76 
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এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড, উত্তয বতঙ্গা,চট্টগ্রাভ 

পকাম্পার্নয ম্পদ  দাবয়য র্ফফযনী 

 

র্ফফযণ জুন ৩০,২০২১ তার্যবখ জুন ৩০,২০২১ তার্যবখ 

  টাকা টাকা 

ম্পদ: 

  স্ায়ী ম্পদ:     

পপ্রাাটি ি প্ল্যান্ট এে ইকুম্যান্ট ৮১৯,২২৮,৭৬১.০০  ৮১৯,২২৮,৭৬১.০০  

আনুবতার্লবকয জন্য র্ফরর্ম্বত ব্যয়                  ৩১,৮১২,৫৬১.০০                   ৩১,৮১২,৫৬১.০০  

স্থায়ী আভানত (অফচয় তর্ফর)               ৬০৬,৯০০,০০০.০০                ৬০৬,৯০০,০০০.০০  

পভাট        ১,৪৫৭,৯৪১,৩২২.০০        ১,৪৫৭,৯৪১,৩২২.০০  

চরর্ত ম্পদ:     

ভজুদ                   ১৪,৮৮৩,০৮৮.০০                   ১৪,৮৮৩,০৮৮.০০  

ব্যফার্য়ক  অন্যান্য পদনা                ১০৫,৮০২,১৯৪.০০                 ১০৫,৮০২,১৯৪.০০  

সুদ ফাফদ ানা                  ১৫,০০১,০৩৭.০০                   ১৫,০০১,০৩৭.০০  

অগ্রীভ. জাভানত  অগ্রীভ প্রদান                  ২৭,১৪৪,৯৭৭.০০                   ২৭,১৪৪,৯৭৭.০০  

স্বল্প পভয়ার্দ আভানত                 ৫০,০০০,০০০.০০                  ৫০,০০০,০০০.০০  

নগদ  ব্যাাংবক জভা                  ৪২,৮৪৪,৯৩৩.০০                   ৪২,৮৪৪,৯৩৩.০০  

পভাট চরর্ত ম্পদ               ২৫৫,৬৭৬,২২৯.০০                ২৫৫,৬৭৬,২২৯.০০  

পভাট ম্পদ       ১,৭১৩,৬১৭,৫৫১.০০        ১,৭১৩,৬১৭,৫৫১.০০  

পয়াযবাল্ডাযবদয স্বত্ব  দায়মূ:   

পয়াযবাল্ডাযবদয স্বত্ব:     

পয়ায মুরধন                 ১০০,০০০,০০০.০০                 ১০০,০০০,০০০.০০  

র্ঞ্চর্ত                ১৭৮,০০০,০০০.০০                 ১৭৮,০০০,০০০.০০  

অফচয় তর্ফর র্ঞ্চর্ত (পুর্ঞ্জবত)               ৩৭৫,২৭১,৩২৫.০০                ৩৭৫,২৭১,৩২৫.০০  

র্যবযালুযবয়ন র্ঞ্চর্ত               ৭৪৬,৭২৪,৭৬২.০০                ৭৪৬,৭২৪,৭৬২.০০  

অর্ফতযনকৃত মুনাপা                  ১১,৬৫১,৯২৯.০০                   ১১,৬৫১,৯২৯.০০  

পভাট পয়াযবাল্ডাযবদয স্বত্ব       ১,৪১১,৬৪৮,০১৬.০০        ১,৪১১,৬৪৮,০১৬.০০  

দীঘ ি পভয়াদী দায়:   

দীঘ পভয়ার্দ ঋণ                      ১৯৫,৯৫৬.০০                       ১৯৫,৯৫৬.০০  

র্নযাত্তা জাভানত (র্র্রোয)                 ৭৩,৮৩৯,০৬২.০০                  ৭৩,৮৩৯,০৬২.০০  

র্র্রোয প্রর্তস্থাবনয জন্য র্ঞ্চর্ত                 ৬৮,৩৫৮,৪৩৬.০০                  ৬৮,৩৫৮,৪৩৬.০০  

পভাট দীঘ ি পভয়াদী দায়:          ১৪২,৩৯৩,৪৫৪.০০           ১৪২,৩৯৩,৪৫৪.০০  

চরর্ত দায়:     

ব্যফার্য়ক  অন্যান্য ানাদায                  ৬৯,৬২৭,৬৫৯.০০                  ৬৯,৬২৭,৬৫৯.০০  

প্রর্বন  ফবকয়া                 ৮৬,১৩৯,৬৫৩.০০                  ৮৬,১৩৯,৬৫৩.০০  

অন্যান্য দায়                                      —    

দীঘ পভয়ার্দ ঋণ (চরর্ত অাং)                   ২,৩৮০,৮৯১.০০                    ২,৩৮০,৮৯১.০০  

শ্রর্ভক মুনাপায রবযাাং তর্ফর                    ১,৪২৭,৮৭৮.০০                     ১,৪২৭,৮৭৮.০০  

পভাট চরর্ত দায়          ১৫৯,৫৭৬,০৮১.০০           ১৫৯,৫৭৬,০৮১.০০  

পভাট পয়াযবাল্ডাযবদয স্বত্ব  দায়       ১,৭১৩,৬১৭,৫৫১.০০        ১,৭১৩,৬১৭,৫৫১.০০  

নীট ম্পদ মূে                       ১৪১.১৯                        ১৪১.১৯  
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LP GAS LIMITED 

 

 ( A Subsidiary Company of Bangladesh Petroleum Corporation ) 

 

 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

 

 AS  AT JUNE 30, 2021 

 

ASSETS 

 

Notes 

 

2020-2021 

Taka 

2019-2020 

Taka 

NON CURRENT ASSETS:    

Property, Plant & Equipment 4.00 819,228,761 839,686,146 

Deferred Expenditure of Grauity Fund 5.00 31,812,561 38,175,074 

Fixed Deposits (FDR) of Depreciation Fund 6.00 606,900,000 606,900,000 

TOTAL NON CURRENT ASSETS  1,457,941,322 1,484,761,220 

CURRENT ASSETS:    

Inventories 7.00 14,883,088 27,598,842 

Trade & other Receivables 8.00 105,802,194 152,263,906 

Interest Receivable 9.00 15,001,037 17,968,740 

Advances, Deposits & Pre-payments 10.00 27,144,977 16,536,363 

Short Term Investment 11.00 50,000,000 50,000,000 

Cash and Cash Equivalents 12.00 42,844,933 40,321,152 

TOTAL CURRENT ASSETS  255,676,229 304,689,003 

TOTAL ASSETS  1,713,617,551 1,789,450,223 

EQUITY & LIABILITIES:    

Equity attributable to owners:    

Share Capital  13.00 100,000,000 100,000,000 

Reserve 14.00 178,000,000 173,000,000 

Depreciation fund reserve ( Accumulated 

surplus ) 

15.00 375,271,325 348,056,637 

Revaluation Reserve 4.02 746,724,762 760,505,254 

Retained Earnings 16.00 11,651,929 16,344,825 

TOTAL  EQUITY  1,411,648,016 1,397,906,716 

    

NON-CURRENT LIABILITY:    

Long Term Loan 17.00 195,956 2,576,847 

Security Deposit for Cylinder  18.00 73,839,062 73,843,168 

Provision forReplacement of Cylinder   68,358,436 49,865,116 

Total Non Current Liability 

 

 142,393,454 126,285,131 

CURRENT LIABILITIES:    

Trade and other payables  19.00 69,627,659 192,251,359 

Provisions & Accruals 20.00 86,139,653 66,015,376 

Other Liabilities 21.00  989,888 

Long term Loan - Current portion  17.01 2,380,891 4,287,266 

Worker's Profit Participation Fund 22.00 1,427,878 1,714,487 

TOTAL CURRENT LIABILITIES  159,576,081 265,258,376 

TOTAL EQUITY & LIABILITIES  1,713,617,551 1,789,450,223 

NET ASSET VALUE PER SHARE  141.19 139.79 
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এরর্ গ্যা র্রর্ভবটড, উত্তয বতঙ্গা,চট্টগ্রাভ 

ফছযর্বর্ত্তক পকাম্পার্নয রাব পরাকান র্াবফয র্ফফযনী  

   

র্ফফযণ 
২০২০-২১ অথ ি ফছয 

টাকা 

২০১৯-২০ অথ ি ফছয 

টাকা 

পভাট র্ফক্রয় ৫৪৫,১৫০,৫৩৬.০০    ৬২৬,০৭৬,৬৮০.০০  

ফাদ: মূে াংবমাজন কয         ৩৭,৮২২,৭৮৩.০০           ৪৪,৯৭৫,৫০৯.০০  

নীট র্ফক্রয়   ৫০৭,৩২৭,৭৫৩.০০     ৫৮১,১০১,১৭১.০০  

ফাদ: র্ফর্ক্রত বণ্যয মূে        ৪৭৯,০৭৭,৪৭৯.০০        ৫৬৮,৩৫৫,৬১৫.০০  

পভাট রাব     ২৮,২৫০,২৭৪.০০      ১২,৭৪৫,৫৫৬.০০  

ফাদ: প্রার্নক ব্যয়  াধাযণ খযচ          ৫১,৭৫২,২৩৮.০০            ৪৮,৪৪৫,৮১১.০০  

ব্যফার্য়ক রাব    (২৩,৫০১,৯৬৪.০০)    (৩৫,৭০০,২৫৫.০০) 

ফাদ: আর্থ িক খযচ মূ               ২৬১,২৮১.০০                ৪৮১,৭২০.০০  

র্যচারন রাব/(পরাকান)   (২৩,৭৬৩,২৪৫.০০)    (৩৬,১৮১,৯৭৫.০০) 

পমাগ:অর্যচারন আয়           ৫২,৩২০,৮১৪.০০           ৫০,৬২০,২১৮.০০  

পূফ িফতী ফছবযয আয়/ব্যয়                             —              ১৯,৮৫১,৪৯৮.০০  

শ্রর্ভক অাংর্দার্যত্ব তর্ফর  কয পূফ িফতী মুনাপা     ২৮,৫৫৭,৫৬৯.০০       ৩৪,২৮৯,৭৪১.০০  

শ্রর্ভক অাংর্দার্যত্ব তর্ফবরয প্রাপ্য            ১,৪২৭,৮৭৮.০০              ১,৭১৪,৪৮৭.০০  

কয পূফ িফতী নীট মুনাপা     ২৭,১২৯,৬৯১.০০      ৩২,৫৭৫,২৫৪.০০  

আয়কবযয জন্য র্ঞ্চর্ত            ৮,১৩৮,৯০৭.০০           ১৩,৪৮৯,১৫৭.০০  

কয যফতী মুনাপা     ১৮,৯৯০,৭৮৪.০০      ১৯,০৮৬,০৯৭.০০  

র্ফতযণবমাগ্য মুনাপা     ১৮,৯৯০,৭৮৪.০০      ১৯,০৮৬,০৯৭.০০  

র্ফতযণোঃ     

অফচয় তর্ফর র্ঞ্চর্তবত স্থানান্তয         ২৬,৫৩৪,৬৭২.০০           ২৫,৬৬২,১৪১.০০  

নীট মূনাপা াংযর্ক্ষত মুনাপায় স্থানান্তয          (৭,৫৪৩,৮৮৮.০০)           (৬,৫৭৬,০৪৪.০০) 

পয়ায প্রর্ত আয় ১.৯০ ১.৯১ 
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LP GAS LIMITED 

 ( A Subsidiary Company of Bangladesh Petroleum Corporation ) 

 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

 AS  AT JUNE 30, 2021 

 
Particulars Notes 2020-2021 

Taka 

2019-2020 

Taka 

Revenue  23 545,150,536 626,076,680 

Less: VAT  37,822,783 44,975,509 

Net Sales  507,327,753 581,101,171 

Less: Cost of Goods Sold 24 479,077,479 568,355,615 

Gross Income  28,250,274 12,745,556 

Less: Administrative & General 

Expenses 

25       51,752,238 48,445,811 

Trading Income/(Loss)  (23,501,964)        (35,700,255) 

Less: Financial Expenses 25 261,281 481,720 

Operating Income /(Loss)  (23,763,245)        (36,181,975) 

Add: Non-operating Income 27 52,320,814 50,620,218 

Add: Prior Year Income 21.02 0 19,851,498 

Net Income before Contribution to 

WPPF and Taxation 

 28,557,569. 34,289,741 

Less: Worker's Profit Participation 

Fund 

22 1,427,878 1,714,487 

Net Income before Taxation  27,129,691 32,575,254 

Less:Provision for Taxation 28 8,138,907 13,489,157 

Net Income after Taxation  18,990,784 19,086,097 

Less: Appropriation:    

Depreciation Fund Reserve 29 26,534,672 25,662,141 

Total Appropriation:  26,534,672 25,662,141 

NET INCOME FOR THE YEAR 

TRANSFERRED  TO RETAINED 

EARNINGS 

 

16          (7,543,888)          (6,576,044) 

Earning Per Share 

 

 1.90 1.91 
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৪.৬  ইস্টান ি লুর্িবকন্ট পেো ি র্রর্ভবটড 

 
াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

             প্রধান কায্যিারয়         :  ১৯৮ দযঘাট পযাড, চট্টগ্রাভ-৪০০০, ফাাংরাবদ। 

             প্রধান স্থানা            :  গুপ্তখার, বতঙ্গা, চট্টগ্রাভ, ফাাংরাবদ ।   

             র্নফন্ধবনয তার্যখ       :  ২২ প অবক্টাফয, ১৯৬৩।  

          ব্যফায প্রকৃর্ত          :  সতর র্ফণন পকাম্পার্ন গুবরায বক্ষ লুর্িবকটিাং অবয়র পের্োং এফাং গ্রীজ াভগ্রী    

প্রর্ক্রয়াজাতকযণ। পফইজ অবয়র আভদানী  র্ফণন এফাং র্ফটুর্ভন  ব্যটাযী র্ফণন।     

             পকাম্পার্নয ধযন       :  াফর্রক র্রর্ভবটড পকাম্পার্ন।      

             তার্রকাবর্ি            :  ঢাকা ষ্টক এক্সবচঞ্জ এয র্ত তার্রকাবি।  

             অনুবভার্দত মূরধন     :  ১০.০০ র্ভর্রয়ন টাকা।  

             র্যবার্ধত মূরধন     :  ৯.৯৪০ র্ভর্রয়ন টাকা।    

             পয়ায াংখ্যা           :  ৯,৯৪,০০০। 

 

জনফর কাঠাবভাোঃ  

 

অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ অনুাবয পকাম্পার্নয ফতিভান জনফর র্নবম্ন উদ্ধৃত বরাোঃ 

পরাকফবরয ফণ িনা অনুবভার্দত অগ িাবনাগ্রাভ ভবত পরাকফর 

াংখ্যা 

ফতিভান পরাকফর 

(৩০ জুন ২০২১ তার্যবখ) 

কভ িকতিা ৪১ ০১ 

কভ িচাযী ৫৮  

পভাটোঃ ৯৯  
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4.6 Eastern Lubricants Blenders Limited 

 

Brief Description: 

Head Office: 198 Shadarghat Road, Chattogram – 4000, Bangladesh 

Main Depot: Guptokhal, Patenga, Chattogram, Bangladesh 

Date of Registration: 22 October, 1963 

Nature of Business: Processing of lubricating oil blending and grease products on 

behalf of oil marketing companies. Base oil import and marketing and bitumen, 

battery marketing. 

 

Type of Company: Public Limited Company 

Listing: Listed under Dhaka Stock Exchange Limited. 

Authorized Capital: 10.00 million taka 

Paid up Capital: 9.940 million taka 

Number of Shares: 9, 94,000 

 

Manpower Structure: 

According to the approved organogram, company’s current manpower is as follows: 

Description of Manpower The number of manpower 

according to the approved 

organogram 

Current Manpower ( 30 

June, 2021) 

Officer 41 01 

Employee 58 - 

Total 99  
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ইস্টান ি লুর্িবকন্ট পেো ি র্রর্ভবটড 

৩০ প জুন ২০২১  ৩০ প জুন ২০২০ তার্যবখ আর্থ িক অফস্থায র্ফফযণী 

            

       
টীকা 

 

াজায টাকায় 

        

৩০ প জুন ২০২১ 

 

৩০ প জুন ২০২০ 

       
 

   

 

 

ম্পর্ত্ত মূ 

       

 

 

স্থায়ী ম্পর্ত্ত মূ  

      

 

 

স্থাফয ম্পর্ত্ত, মন্ত্রার্ত  করকব্জা 

 

৪ 

 

 ৭,০৬৬ 

 

 ৭,৪২৮ 

 র্ফর্নবয়াগ অফচয় তর্ফর   ৫  -  ১৮,০০০ 

 

র্ফর্নবয়াগ-পয়ায 

 

৬ 

 

 ১,৩৪০ 

 

    ৯১৫ 

 

পভাট স্থায়ী ম্পর্ত্ত মূ 

  
 

 

৮,৪০৬ 

 

২৬,৩৪৩ 

 
 

     
 

   

 

 

চরর্ত ম্পর্ত্ত মূ 

   
 

   

 

 

ভজুদভার 

   

৭ 

 

৮০,১৮৯ 
 

৩৭,২৬৮ 

 

পদনাদায 
  

৮ 

 

১৬,০২৮ 
 

২৫,৩০২ 

 

অর্গ্রভ, জভা  আগাভ প্রদান 

  

৯ 

 

২৪,৬৪০ 
 

১৬,৩৪১ 

 

নগদ  নগদ ভতুে 

  

১০ 

 

  ৩৫০,৬৯০   
 

৩০৪,৮৮৬ 

 

পভাট চরর্ত ম্পর্ত্ত মূ 

  
 

 

  ৪৭১,৫৪৭ 
 

৩৮৩,৭৯৭ 

 

পভাট ম্পর্ত্ত মূ 

   
 

 

৪৭৯,৯৫৩ 
 

৪১০,১৪০ 

 
 

     
 

   

 

 

ভার্রকানাত্ব  দায় মূ 
   

   

 

 

ভার্রকানাত্ব 
    

   

 

 

পয়ায মূরধন  

   

১১ 

 

 ৯,৯৪০ 
 

   ৯,৯৪০ 

 

াংযর্ক্ষত আয় 

   
 

 

   ২১৩,৯০১ 
 

১৬৫,৮৪৪ 

 অফচয় তর্ফর র্ঞ্চত    ১২    ১,৭৫৩     ৯২৯ 

 

াধাযণ র্ঞ্চর্ত 

   
 

 

  ৬৬৭ 
 

      ৬৬৭ 

 

পভাট ভার্রকানাস্বত্ব 

   
 

 

  ২২৬,২৬১ 
 

১৭৭,৩৮০ 

 
 

     
 

   

 

 

স্থায়ী দায় মূ  
   

   

 

 

র্ফরর্ম্বত কয দায় 

  

১৩ 

 

৮৩২ 
 

            ৯৫৬ 

 

পভাট স্থায়ী দায় মূ 

 
 

 

৮৩২ 
 

     ৯৫৬ 

 
  

    
 

   

 

 

চরর্ত দায় মূ 
   

   

 

 

অগ্রীভ র্ফক্রয় 

  

১৪ 

 

     ১,৫৩৭ 
 

    ১,০৫২ 

 

ানাদায  ফবকয়া মূ  

  

১৫ 

 

   ২১৮,২৬০ 
 

     ২১৩,৯৪৯ 

 

র্যল্বর্ফাং তর্ফর 

  

১৬ 

 

১২,১০৭ 
 

১২,১০৭ 

 

রবযাাং খাবত দায় 

  

১৭ 

 

 ২,৩৬৮ 
 

২,৩০৫ 

 

আয়কয খাবত দায় 

  

১৮ 

 

 ১৫,০৭২ 
 

        ২,০০৬ 

 

মুনাপায শ্রর্ভকবদয অাংীদার্যত্ব  কোণ তর্ফর 

 

১৯ 

 

  ৩,৫১৬ 
 

   ৩৮৪ 

 

পভাট চরর্ত দায় মূ 

  
 

 

   ২৫২,৮৬০ 
 

     ২৩১,৮০৪ 

 

পভাট দায় মূ 
    

 

   ২৫৩,৬৯২ 
 

     ২৩২,৭৬০ 

 

পভাট ভার্রকানাস্বত্ব  দায় মূ 
  

 

   ৪৭৯,৯৫৩ 
 

      ৪১০,১৪০ 

 
 

     
 

   

 

 

পয়ায প্রর্ত নীট ম্পর্ত্তয মূে (এনএর্ব) (টাকা) 
 

৩০ 

 

২২৭.৬৩ 
 

     ১৭৮.৪৫ 
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EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LIMITED 
 

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION 

AS AT 30 JUNE 2021 & 30 JUNE 2020 

             

       
Note(s) 

 

Taka in '000  

        

       

        

30 June 2021 

 

30 June 

2020 

 

 

ASSETS 

           

 

Non-Current Assets 

         

 

Property, Plant and Equipment 

  

4 

 

            7,066  

 

            7,428  

 

 

Investment in FDR for Depreciation Fund 

 

5 

 

                  -    

 

          18,000  

 

 

Investment in Quoted Shares at Fair Value 

 

6 

 

            1,340  

 

               915  

 

 

Total Non-Current Assets 

  

 

 

            8,406  

 

          26,343  

 

 

Current Assets 

   
 

     

 

Inventories 

    

7 

 

          80,189  

 

          37,268  
 

 

Account Receivables 
   

8 

 

          16,028  

 

          25,302  
 

 

Advances and Pre-payments 

  

9 

 

          24,640  

 

          16,341  
 

 

Cash and Cash Equivalents 

  

10 

 

        350,690  

 

        304,886  
 

 

Total Current Assets 

   
 

 

        471,547  

 

        383,797  
 

 

Total Assets 

   
 

 

        479,953  

 

        410,140  
 

             

 

EQUITY AND LIABILITIES 
   

     

 

Equity 
      

     

 

Share Capital  

   

11 

 

            9,940  

 

            9,940  
 

 

Retained Earnings 

   
 

 

        213,901  

 

        164,503  
 

 

Depreciation Fund Reserve 

  

12 

 

            1,753  

 

               929  
 

 

General Reserve  

   
 

 

               667  

 

               667  
 

 

Amount to be distributed as dividend 

  
 

 

                  -    

 

            1,341  
 

 

Total Equity 

   
 

 

        226,261  

 

        177,380  
 

 
 

     
 

     

 

Non-Current Liabilities 
    

     

 

Deferred Tax Liability 

   

13 

 

               832  

 

               956  
 

 

Total Non-Current Liabilities 

  
 

 

               832  

 

               956  
 

 
  

    
 

     

 

Current Liabilities 
    

     

 

Advance against sales 
   

14 

 

            1,537  

 

            1,052  
 

 

Creditors and Accruals  

   

15 

 

        218,260  

 

        213,949  
 

 

Revolving Fund 

   

16 

 

          12,107  

 

          12,107  
 

 

Unclaimed Dividend  

   

17 

 

            2,368  

 

            2,305  
 

 

Provision for Income Tax 

   

18 

 

          15,072  

 

            2,006  
 

 

Workers' Profit Participation and 

Welfare Fund 
19 

 

            3,516  

 

           384  

 

Total Current Liabilities 

   
 

 

        252,860  

 

        231,804  
 

 

Total Liabilities 
    

 

        253,692  

 

        232,760  
 

 

Total Equity and Liabilities  
   

 

        479,953  

 

        410,140  
 

 

Net Assets Value (NAV) Per Share in 

Taka 
30 

 

          227.63  

 

     178.45 
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ইস্টান ি লুর্িবকন্ট পেো ি র্রর্ভবটড 

৩০ প জুন ২০২১  ৩০ প জুন ২০২০ তার্যবখ ভাপ্ত ফৎবযয াভর্গ্রক আবয়য র্ফফযণী 

            
            

       

টীকা 

 াজায টাকায় 

        
৩০ প জুন ২০২১ 

 
৩০ প জুন ২০২০ 

            

 পভাট যাজস্ব     ২০  ৪২২,৩৫৫  ৪৪,৫১৪ 

 প্রকৃত খযচ    ২১  (৩৭১,৩২৪)  (৫৭,৯২৪) 

 পভাট মুনাপা / (ক্ষর্ত)      ৫১,০৩১  (১৩,৪১০) 

 প্রার্নক  াধাযণ খযচ  ২২   (২,০৫৫)   (২,৭১৯) 

 র্যচারন রাব / (ক্ষর্ত)    ৪৮,৯৭৬  (১৬,১২৯) 

 অর্যচারন আয়    ২৩  ২০,৯২৫  ২৪,২১১ 

                        র্ফর্নবয়াগ ক্ষর্ত ৬.০১    ৪২৫    (৩৯৩) 

 ব্যফার্য়ক মুনাপা   ৭০,৩২৬  ৭,৬৯০ 

 মুনাপায শ্রর্ভকবদয অাংীদার্যত্ব  কোণ তর্ফবর পদয়  ১৯     (৩,৫১৬)   (৩৮৪) 

 কযপূফ ি মুনাপা       ৬৬,৮১০  ৭,৩০৬ 

 আয়কয ফাফদ ফযাদ্দ         

 চরর্ত ফছয     ১৮    (১৫,০৭২)  (২,০০৬) 

 পূবূফতী ফছয     ১৮  -    ৪১ 

 র্ফরর্ম্বত কয     ১৩      ১২৪     ৫৮ 

          (১২,২৬১)  (১,৯০৭) 

 কয যফতী মুনাপা       ৩৭,৪৬৭  ৫,৩৯৯ 

 অন্যান্য াভর্গ্রক আয়    -  - 

    অফচয় তর্ফবর স্থানান্তয  ১২.০১    (৮২৪)  (৯২৯) 

                      পভাট াভর্গ্রক আয়    ৫১,০৩৯  ৪,৪৭০ 

            

 পয়ায প্রর্ত আয় (ই র্ এ- প্রাথর্ভক (পফর্ক)) টাকায় ২৯    ৫২.১৮  ৫.৪৩ 
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EASTERN LUBRICANTS BLENDERS LIMITED 

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME 

FOR THE YEAR ENDED 30 JUNE 2021 & 30 JUNE 2020 

            

  

Note(s) 

  Taka in '000  

         

  

 01 July 2020 to 

30 June 2021  

 

01 July 2019 to 30 

June 2020 

 

               

 Revenue     20               422,355                 44,514   

 Direct Expenses    21             (371,324)              (57,924)  

 Gross Profit/(Loss)                     51,031               (13,410)  

 Administrative and General 

Expenses 

 22                 (2,055)                (2,719)  

 
Operating Profit / ( Loss ) 

                   48,976               (16,129)  

 Non-Operating Income    23                 20,925                 24,211   

 Unrealized Gain/ (Loss) on Investment 

in Quoted Shares 

6.01                      425                    (393)  

 Profit Before Contribution to WPP and 

WF and Taxation 

                 70,326                   7,690   

 Contribution to WPP and WF   19                 (3,516)                   (384)  

 Profit Before Taxation                     66,810                   7,306   

 Income Tax Expenses          

 Current Tax          

 Current year    18               (15,072)                (2,006)  

 Previous year    18                        -                          41   

 Deferred Tax    13                      124                        58   

                     (14,948)                (1,907)  

 Profit After Taxation                     51,863                   5,399   

 Surplus From Investment Transfer to 

Depreciation Fund Reserve 

12.01                    (824)                   (929)  

 Total Comprehensive Income                   51,039                   4,470   

            

 Amount to be distributed as 

dividend  

 25  

               15,312  

 

                1,341  

 

 Amount can be transferred to retained 

earnings  

25  

               35,728  

 

                3,129  

 

        
               51,040  

 

                4,470  

             

 Basic Earnings Per Share (EPS) in 

Taka 

29                   52.18                     5.43   
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  ৪.৭ স্টযাোড ি এর্য়াটিক অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড 

 

াংর্ক্ষপ্ত ফণ িনাোঃ 
 

র্ফগত ১৯৬৫ াবর এবা স্টযাোড ি ইনকব িাবযবটড (এবা) এফাং র্দ এর্য়াটিক ইোর্ষ্ট্রজ র্রোঃ (এর্য়াটিক)- এয পমৌথ 

উবদ্যাবগ ৫০:৫০ অাংর্দার্যবত্বয র্বর্ত্তবত ‘স্টযাোড ি এর্য়াটিক অবয়র পকাম্পার্ন র্রর্ভবটড’ প্রর্তর্ষ্ঠত। এবা ‘র্ফ’ 

ক্লা াধাযণ পয়াযবাল্ডায এফাং এর্য়াটিক ‘এ’ ক্লা াধাযণ পয়াযবাল্ডায। 

 

র্ফগত ভাচ ি, ১৯৭৫ তার্যবখ ‘এবা আোযবটর্কাং এযাকুইর্জন অর্ড িন্যান্স ১৯৭৫’- এয আতায় এবায পয়ায যকায 

অর্ধগ্রণ কবয এফাং র্ফর্র্ অর্ড িন্যান্স ১৯৭৬ পভাতাবফক এবায অর্ধগ্রণকৃত পকাম্পার্নয ৯৮,৮০০ টি র্ফ-ক্লা 

াধাযণ পয়ায র্ফর্র্’য র্নকট স্তান্তয কযা য়। অথ িাৎ, ফতিভাবন পকাম্পার্নয ৫০% ভার্রকানা ‘‘র্ফ’’ ক্লা াধাযণ 

পয়াযবাল্ডায-গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাবদ যকায তথা- ‘ফাাংরাবদ পবরার্রয়াভ কব িাবযন’ এফাং অফর্ষ্ট ৫০% 

ভার্রকানা  ‘‘এ’’ ক্লা াধাযণ পয়াযবাল্ডায-পফযকাযী প্রর্তষ্ঠান র্দ এর্য়াটিক ইোর্ষ্ট্রজ র্রোঃ, ঢাকা। 

 

পকাম্পার্নয আটি িবকর অফ এযাবার্বয়বনয ধাযা পভাতাবফক ‘এ’ ক্লা  ‘র্ফ’ ক্লা পয়াযবাল্ডাযবদয ভবনার্নত 

ভ াংখ্যক (দ্যই জন কর্যয়া পভাট ৪ জন) র্যচারক ভন্ববয় র্যচারক ল িদ গঠিত এফাং “র্ফ” ক্লা 

পয়াযবাল্ডাযবদয ভবনার্নত র্যচারকগবণয ভধ্য বত পচয়াযম্যান র্নমৄি ন। র্যচারনা ল িদ পকাম্পার্নয 

নীর্তর্নধ িাযণ  ার্ফ িক কভ িকাে র্যচারনায় র্দক-র্নবদ িনামূরক বর্ভকা ারন কবয থাবক। 

 
 

জনফর কাঠাবভাোঃ 

 ফতিভাবন পকাম্পার্নবত র্নম্নফর্ণ িত কভ িকতিা, শ্রর্ভক  কভ িচার্যগণ র্ফর্বি র্ফবাবগ দার্য়ত্ব ারন কযবছনোঃ-  

 পভাট কভ িকতিায াংখ্যা   = ৬২ জন 

 পভাট শ্রর্ভক/কভ িচাযীয াংখ্যা = ৭৩ জন 

 
 

আর্থ িক কভ িকাবেয াংর্ক্ষপ্ত র্ফফযণ: 

   পপ্রার্বনার 

জাতীয় পকালাগাবয জভা প্রদান:  (পকাটি টাকা) 

১। আয়কয = ১১.৪৮ 

২। শুল্কখাবত = ১৫.২৮ 

৩। বযাট = ৭৪.১৭ 

ফ িবভাট = ১০০.৯৩ 

কয পূফ ি মুনাপা = ১৫.৯৯ 

কয পূফ ি মুনাপায উয প্রবদয় কয = ৫.২০ 

নীট মুনাপা = ১০.৭৯ 
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4.7 Standard Asiatic Oil Company Limited 

 

Brief Description: 

In the last 1965, by the joint venture of Esso Standard Incorporated and the Asiatic 

Industries Limited, under 50:50 partnership ‘Standard Asiatic Oil Company Limited’ 

was formed. Esso is ‘B’ class ordinary share holder and Asiatic ‘A’ class ordinary 

share holder. 

In March, 1975, under the ‘Esso Undertaking Acquisition Ordinance, 1975’ , the 

Government acquired the shares of Esso and according to BPC Ordinance 1976, 

Esso’s acquired company’s 98,800 B-class ordinary shares were handed over to BPC. 

Which means, currently, company’s 50% ownership ‘B’ class ordinary shareholder is 

Government of the People’s Republic of Bangladesh, that is – ‘Bangladesh Petroleum 

Corporation’ and the rest 50% ownership ‘A’ class ordinary shareholder – private 

company – the Asiatic Industries Limited, Dhaka. 

According to the Section of Company’s Articles of Association, the Board of Directors 

is formed, by ‘A’ and ‘B’ class shareholder nominated equivalent directors (2 each of 

4) and the chairman is appointed from the ‘B’ class shareholder’s nominated 

directors.  

For company’s policy making and managing overall activities of the company, the 

Board of Directors plays the directional roles. 

 

Manpower Structure: 

Currently, the following officers, workers and employees are performing duties in 

different departments in the company: 

Number of total officers: 62 

Number of total workers/employees: 73 

 

Brief Description of Financial Activities: 

Deposit at the national treasury      Provisional 

          (Crore Taka) 

1) Income Tax         = 11.48 

2) Customs Sector       = 15.28 

3) VAT         = 74.17 

Total         = 100.93 

Pre-Tax Profit                                                                                                          = 15.99 

Payable Tax on pre-tax profit                                                                            = 5.20 

Net Profit                                                                                                                   = 10.79 
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র্বঙ্গর বয়ন্ট মুর্যাং (SPM) প্রকবল্পয র্নর্ভ িতব্য াম্প পস্টন  ট্াাংক পাভ ি এয ফাস্তফ র্চির। 

 

 
 

ইস্টাণ ি র্যপাইনাযী র্রর্ভবটড এয প্ল্যান্ট। 
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জ্বারার্ন পতর র্যফবনয জন্য ব্যফহৃত পযর য়াগন। 

 

 
 

র্ফভাবন জ্বারার্ন পতর র্পর্রাং কাম িক্রভ। 
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পজট এ-১ াইরাইন প্রকবল্পয র্নভ িানাধীন T-20, T-21  T-22 ট্াাংক।  

 

 
 

ভাংরা অবয়র ইন্সটবরন র্ডবা। 
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র্ডবজর চার্রত কৃর্ল মন্ত্র। 

 
 

 
 

এরর্র্জ ফটর্রাং প্ল্যান্ট। 
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