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     বাাংলাবদশ সমবায় 
ব্াাংক র্লিঃ 

             BANGLADESH SAMABAYA 
BANK LTD. 
                                 সমবায় ব্াাংক ভবন, ৯-ডি, মডিডিল বাডিডয্ক 
এলাকা, ঢাকা-১০০০। 
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     বাাংলাবদশ সমবায় 
ব্াাংক র্লিঃ 

             BANGLADESH SAMABAYA 
BANK LTD. 
                                 সমবায় ব্াাংক ভবন, ৯-ডি, মডিডিল বাডিডয্ক 
এলাকা, ঢাকা-১০০০। 
 

 
 

 
প্রকাশকাল 
 
যলুাই- ২০১৯ 
 
 
প্রকাশনায় 
 
গববষিা ও পডিসাংখ্্ান ডবভাগ 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 
৯-ডি, মডিডিল বাডিডয্ক এলাকা 
ঢাকা-১০০০। 
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মুদ্রি 
ডমিু ডিডটাং প্রিস 
১০/১, নয়াপল্টন, ঢাকা। 
প্রমাবাইলিঃ ০১৭১৩২১৫৪৭৫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

সূচীপত্রিঃ 
 

ক্রিঃনাং র্ববরণ পষৃ্ঠা নাং 
১ ৪২িম বাডষিক সাধািি সভাি প্রনাটিশ   
২ বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি িডিষ্ঠাি প্রিক্ষাপট   
৩ িডিষ্ঠািা প্রনিৃবনৃ্দ   
৪ সভাপডিগবিি িাডলকা  
৫ বিি মান ব্বস্থাপনা কডমটিি পডিডিডি  
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৬ মাইলবটান  
৭ কবপিাবিট িথ্্  
৮ উবেশ্াবলী  
৯ প্রকৌশলগি উবেশ্  
১০ লক্ষ্ এবাং অঙ্গীকাি  
১১ প্রসবা সমহূ  
১২ ব্াাংডকাং প্রসবাসমূহ  
১৩ ডবডনবয়াবগি খ্াি/ ঋি প্রসবাসমূহ  
১৪ ডনবিাহী কমিকিি াবনৃ্দ  
১৫ সভাপডিি বািি া  
১৬ মহাব্বস্থাপবকি (িধান ডনবিাহী কমিকিি া ) বািি া  
১৭ ব্বস্থাপনা কডমটিি িডিববেন  
১৮ িাডিষ্ঠাডনক সুশাসন   
১৯ এ্ালবাম প্রথ্বক  
২০ ডনিীক্ষা সনে  
২১ ২০১৭-২০১৮ এবাং ২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছবিি উদ্বতৃ্তপত্র  
২২ লাভ- প্রলাকসান ডহসাব ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯  
২৩ লাভ- প্রলাকসান বটন ডহসাব ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯  
২৪ নগে িবাহ ডববিিী ২০১৮-২০১৯  
২৫ আডথ্িক ডববিিী সমূবহি প্রনাট  
২৬ িস্তাডবি বাবযট ২০১৯-২০২০  
২৭ সম্পিূক বাবযট  
২৮ ২০১৯-২০ অথ্ি বছবিি ঋি গ্রহবিি সীমা  
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ 
৯-ডি, মডিডিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

প্র ান-৯৫৬৪৬২৮, ৯৫৫৭৮০০,৯৫৬০৮৭৩,৯৫৬০৯১৭, ৯৫৭৬২৪০। 
Web: www.bsbl.org.bd; Email: bsblrdcd@gmail.com; bdbsbl_bank@yahoo.com 

স্মািক নাং- িশা-৮৭/ডপ-২৬/৩১৬৪                                                             
িাডিখ্িঃ ০৮-০৭-২০১৯ডরিঃ 

৪২িম বার্ষিক সাধারণ সভার ননাটিশ 
 আগামী ২৪ যলুাই ২০১৯, প্রিায বুধবাি সকাল ৯:৩০ ঘটিকায় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি 
৪২িম বাডষিক সাধািি সভা ঢাকা মহানগি গুডলস্তান এলাকায় অবডস্থি কাযী বডশি ডমলনায়িবন (পুিািন 
মহানগি নাট্মঞ্চ) অনুডষ্ঠি হবব। সভাি আবলাি্ ডবষয়সমূহ ডনম্নরূপিঃ 

০১।  ২৬-০৭-২০১৮ িাডিবখ্ অনুডষ্ঠি ৪১িম বাডষিক সাধািি সভাি কার্িডববিিী অনুম োদন; 
০২।  ব্বস্থাপনা কডমটিি  কার্িক্রবমি ওপি বাডষিক িডিববেন (বাডষিক ডিবপাটি ) পর্িাবলািনা; 
০৩।  ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছমেে ননেীক্ষো প্রনিমবদন (Audit Report) ও উদ্বৃত্তপত্র 

(Balance Sheet) নবমবচনো ও অনুম োদন; 
০৪।  ২০১৭-২০১৮ অথ্ি-বছবিি ডনিীক্ষা িডিববেবন উনিনিি  ন্তবযস ূমেে আম োমে ননবন্ধে 

 মেোদমেে দপ্তমে প্রপ্রেমেে জনয প্রস্তুিেৃি পনেপো নপত্র (সাংবশাধনী িডিববেন) 
আবলািনা ও অনুবমােন; 

০৫।  ২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছবিি অডনিীডক্ষি ডহসাব ডববিিী (উদ্বতৃ্তপত্র, লাভ-ক্ষডি ও লাভ বটন 
ডহসাব) অনুবমােন; 

০৬।  ২০১৯-২০২০ অথ্ি বছবিি িাক্কডলি বাবযট এবাং ২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছবিি সমূ্পিক বাবযট 
অনুবমােন; 

০৭।  ২০১৯-২০২০ অথ্ি বছবিি ঋি গ্রহবিি সববিাচ্চ সীমা ডনধিািি; 
০৮।  ২০১৭-২০১৮ অর্ থ বছমেে নীট  ুনোফো েমি সদসয সন নিে অনুেূম   ভযোাংশ 

নবিেমনে নবষমে আম োচনো ও অনুম োদন; 
০৯।  ননবন্ধন বোনি  ০৭টট সদসয সন নিে সদসয বোনিম ে নবষমে আম োচনো ও 

অনুম োদন; 

৪২িম বাডষিক সাধািি সভাি প্রনাটিশ 

http://www.bsbl.org.bd/
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১০।  বোাং োমদশ স বোে বযোাংে ন : এ DFS (Digital Finance Service) এবাং MFS 
(Mobile Finance Service) চো ুেেে; 

১১।  বোাং োমদশ স বোে বযোাংে ন : এে সাংস্কোে, আধুননেীেেে ও যুমগোপমযোগী েমে গমে 
প্রিো োে  মক্ষয  িফনস ী বযোাংে/নবমশষোনেি বযোাংে েেে; 

১২।  ে থেিথো-ে থচোেীমদে চোেনে নবনধ ো ো, ননমেোগ নবনধ ো ো ও জনব  েোঠোম ো 
সাংমশোধমনে নবষমে আম োচনো ও নসদ্ধোন্ত গ্রেে;  

১৩।  বোাং োমদশ স বোে বযোাংে ন : এে েোয থক্রম  গনিশী িো আনেমনে  মক্ষয ে থেিথো-
ে থচোেীগমেে প্রমেোজনীে প্রনশক্ষন েোয থক্র  চো ুেেে; 

১৪।  ব্যাংকের ১৪৯নাং বঙ্গবনু্ধ ররযড, নযরযয়নগঞ্জস্থ ননজস্ব জযয়গযয় ১০ তলয নবনিষ্ট 
মযকেেট/ বযনিজ্জ্ে ভবন ননম েযন সাংক্রযন্ত ব্য় অনুকমযদন; 

১৫।  বোাং োমদশ স বোে বযোাংে ন : এে পনেমশোনধি প্রশেোে  ূ ধন বৃদ্ধদ্ধ এবাং স বোে 
সন নি নবনধ ো ো ২০০৪ এে নবনধ ৮৮(৩) প্র োিোমবে অনধেোে প্রমেোমগে ক্ষ িো 
সীন ি েেমেে নবষমে আম োচনো ও নসদ্ধোন্ত গ্রেে;  এবাং 

১৬।  সভোপনি েিৃথে িোৎক্ষননেভোমব উত্থোনপি অনয প্রয প্রেোন নবষমে আম োচনো ও 
নসদ্ধোন্ত গ্রেে। 

সদস্ প্রর্িষ্ঠাবনর ব্বস্থাপনা কর্মটি/উপযুক্ত কিৃি পক্ষ কিৃি ক ক্ষমিাপ্রাপ্ত মবনানীি প্রর্ির্নর্ধবক 
বার্ষিক সাধারণ সভায় অাংশগ্রহবণর ক্ষমিা প্রদান সাংক্রান্ত সভার র্সদ্ধাবন্তর সি্ার্য়ি অনুর্লর্প 
এবাং নেলা/উপবেলা/নমবরাপর্লটন থানা সমবায় অর্িসার কিৃি ক প্রর্িস্বাক্ষর্রি র্নধিার্রি 
পর্রচয়পত্রসহ সভা শুরু হওয়ার কমপবক্ষ এক ঘন্টা পবূবি সাংর্িষ্ট অঞ্চবলর কাউন্টাবর র্নবন্ধন 
করিিঃ যথাসমবয় সভায় উপর্স্থি থাকবি অনুবরাধ করা হবলা। 

 

সাংযুর্ক্তিঃ (ক) ৪১ বাডষিক সাধািি সভাি 
কার্িডববিিী। 

 (খ্) ২০১৭-২০১৮ অথ্ি-বছবিি ডনিীডক্ষি 
উদ্বতৃ্তপত্র। 

             (গ) িডিডনডধ পডিিয়পত্র  িম। 

ব্বস্থাপনা কডমটিি ডসদ্ধান্তক্রবম- 
স্বোক্ষনেি 

স্ব(প্রমা: প্রমাডমনলু হক িালকুোি) 
 মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া 

 
 
 

 
 
 
 
স্মািক নাং-িশা-৮৭/ডপ-২৬/৩১৬৪(৫৭৮)                                                       
িাডিখ্িঃ ০৮-০৭-২০১৯ডরিঃ  
 
সেয় জ্ঞািাবথ্ি ও কার্িাবথ্ি অনুডলডপ ডবিিিিঃ 
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০১।  সভাপডি/সম্পােক/মহাব্বস্থাপক/ডনবিাহী কমিকিি া, -------------------------------------। আপনার 
প্রর্িষ্ঠাবনর একেন প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়ন করিিঃ িাাঁবক ক্ষমিা প্রদাবনর র্সদ্ধাবন্তর অনুর্লর্প, 
োিীয় পর্রচয়পত্র ও এিদসবে সাংযুক্ত পর্রচয়পত্র (নেলা/উপবেলা/নমবরাপর্লটন থানা 
সমবায় অর্িসার কিৃি ক প্রর্িস্বাক্ষর্রি) সহ র্নধিার্রি িার্রবে সভায় নযাগদাবনর েন্ 
অনুবরাধ করা হবলা। 

০২।  প্রযলা সমবায় অড সাি, ..........................। আপনার নেলাধীন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক 
র্লিঃ এর সদস্ প্রর্িষ্ঠান কিৃি ক মবনানীি প্রর্ির্নর্ধ বর্ণিি বার্ষিক সাধারণ সভায় 
অাংশগ্রহবণর েন্ সমবায় আইন ও র্বর্ধ অনুযায়ী নযাগ্ র্কনা যাচাইপবূিক সাংর্িষ্ট 
প্রর্িষ্ঠান কিৃি ক ক্ষমিা প্রদান সাংক্রান্ত সভার নরেবুলশবনর িবটাকর্প এবাং প্রর্ির্নর্ধ 
পর্রচয়পত্র প্রর্িস্বাক্ষ-র করবি অনুবরাধ করা হবলা। 

০৩। র্ুগ্ম-ডনবন্ধক, ডবভাগীয় সমবায় েপ্তি, ঢাকা/ ে ননসাংে/িট্টগ্রাম/ডসবলট/িাযশাহী/িাংপুি/খ্ুলনা/বডিশাল। 

০৪।  ডনবন্ধক ও  েোপনেচো ে, সমবায় অডধেপ্তি, সমবায় ভবন, আগািগাাঁও, প্রশবিবাাংলানগি, ঢাকা। 

০৫।  সডিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ, ভবন নাং-০৭ (৬ষ্ঠ িলা), বাাংলাবেশ সডিবালয়, ঢাকা। 
                                  
                       
 

         স্বাক্ষি/-   
উপ-মহাব্বস্থাপক (িশাসন) 

 
অনুর্লর্পিঃ 
০১। যনাব ..............................................., সভাপডি/সহ-সভাপডি/সেস্, ব্বস্থাপনা কডমটি, বাাংলাবেশ 

সমবায় ব্াাংক ডলিঃ, ঢাকা। 
০২। মহাব্বস্থাপক, বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ। 
০৩। উপ-মহাব্বস্থাপক/সহকািী মহাব্বস্থাপক, বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ। 
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িডিষ্ঠািিডিষ্ঠাি  প্রিক্ষাপটপ্রিক্ষাপট    
 

পাকভািি উপমহাবেবশ ১৮৯৫ রীষ্টাবে  কৃষকবেি ঋবিি প্রবািা হালকা কিাি 

উবেবশ্ গিীব কৃষকবেি সহয শবিি  ঋি প্রেয়াি যন্ “সমবায় ঋিোন সডমডি” গবে 

উবে। ১৯০৪ সাবল বটৃিশ ভািবি সমবায় সডমডি আইন যাডিি পি বৃটিশ ভািবিি 

সবিত্র কৃডষ সমবায় ঋিোন সডমডি গেন শুরু হয়। সমবায় আবন্দালবন আিও 

গডিময়িা আনয়বনি লবক্ষ্ ১৯১২ রীষ্টাবে সমবায় সডমডি আইন িিীি হয় এবাং এি 
মাধ্বম সমবায় ঋিোন সডমডি সৃডষ্ট হবলও মািািী ও বে িাষীবেি িবয়াযবন আডথ্িক 

িাডহো প্রমটাবনা েিুঃসাধ্ হয়। সিকািী উবে্াবগ ১৯২২ সাবল প্রবঙ্গল িডভডিয়াল প্রকা-

অপাবিটিভ ব্াাংক িডিডষ্ঠি হয় এবাং ইহাি সেি েপ্তি হয় প্রকালকািায়। পিবিী 

সমবয় ১৯৪০ সাবল বঙ্গীয় আইন পডিষে ১৯১২ সাবলি আইনবক সাংবশাধন কবি  ো 

প্রবঙ্গল প্রকা-অপাবিটিভ প্রসাসাইটি এ্াক্ট, ১৯৪০ িিয়বনি মাধ্বম সমবায় আবন্দালনবক 

আিও  অথ্িবহ ও কার্িকি কিাি ডবধান সডৃষ্ট কবি। ১৯৪০ সাবলি ো প্রবঙ্গল প্রকা-

অপাবিটিভ প্রসাসাইটি এ্াক্ট অনরু্ায়ী পবূি  পাডকস্তাবন ১৯৪৮ সাবলি ৩১বশ মািি   ইষ্ট 

পাডকস্তান িডভডশশয়াল প্রকা-অপাবিটিভ ব্াাংক িডিষ্ঠা লাভ কবি। ০১-০৪-১৯৪৮ রীিঃ 

হবি সেিঘাট এলাকায় অবডস্থি ডভবক্টাডিয়া পাকি  সাংলগ্ন যনশন প্রিাবি একটি 

ভাোবােীবি কার্িক্রম শুরু হয়। পিবিীবি ১৯৪৯ সাবল ৩/১০ যনশন প্রিাবি 
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ইডম্পডিয়াল ব্াাংক অব ইডিয়াি মাডলকানাধীন ভবনটি ক্রয় কবি পুবিােবম কার্িক্রম 

শুরু কিা হয় । ১৯৫৯ সাবল ৯-ডি, মডিডিল এলাকায় ৮.৭৬ কাো যডম পূবি 

পাডকস্তান সিকাবিি ডনকট হবি ৯৯ বছবিি যন্  লীয গ্রহি কবি ১৯৬২ সাবল ৯ 

িলা ডবডশষ্ট সমবায় ব্াাংক ভবন তিিী কিা হয়। স্বাধীনিা লাবভি পি এই ব্াাংকটি 

১৯৭২ সাবল বাাংলাবেশ যািীয় সমবায় ব্াাংক ডলডমবটি নামকিি কিা হয়। 

পিবিীসমবয় ১৯৭৮ সাবল উপ-আইন সাংবশাধন কবি এই ব্াাংকটিি নামকিি কিা 

হয় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ (ডবএসডবএল)। িডিষ্ঠাকালীন ব্াাংবকি ডনবন্ধন নাং 

ডছল ৩, িাডিখ্ ৩১-০৩-১৯৪৮ রীিঃ। পিবিীবি সমবায় সডমডি আইন ও ডবডধমালা 

নিুনভাবব যািী হওয়াি পি ২০০৫ সাবল উপ-আইন সাংবশাডধি আকাবি ডনবন্ধন 

কিা হয়। সাংবশাডধিসাংবশাডধি  ডনবন্ধনডনবন্ধন  নাংনাং  ০১০১  ডবডব, , িাডিখ্িাডিখ্  ০৯০৯--০৩০৩--২০০৫২০০৫  রীিঃরীিঃ।। 

 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

আমরাআমরা  গভীরগভীর  শ্রদ্ধায়শ্রদ্ধায়  স্মরণস্মরণ  কর্রকর্র  

প্রর্িষ্ঠািা  ননিৃবৃন্দ 
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ক্রিঃনাং নাম মন্তব্ 

০১. যনাব তসয়ে প্রমািঃ আ যাল মাননীয় িাবেডশক সমবায় মন্ত্রী। 

০২. যনাব এস.এ প্রসডলম, এম.এল.এ পিবিীবি িাবেডশক সমবায় মন্ত্রী। 

০৩. যনাব খ্াযা হাডববুল্লাহ ঢাকাি নবাব পডিবাবিি সেস্। 

০৪. যনাব ওয়াডহেজু্জামান, ডবএল প্রগাপালগঞ্জ প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক। 

০৫. যনাব আশিা  প্রহাবসন যামালপুি প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক। 

০৬. যনাব শড ক উেীন আহবমে প্রনায়াখ্ালী প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

০৭. যনাব সামসুি িহমান খ্ুলনা প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

০৮. যনাব সকুুমাি প্রবাস র্বশাি প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

০৯. যনাব ডসিাযউডেন আহবমে গাইবান্ধা প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

১০. যনাব শডহেলু হক ব্রাহ্মনবাডেয়া প্রকন্দ্রীয় সমবায় 

ব্াাংক । 

১১. যনাব ধিনী কুমাি পাল ডসবলট প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

১২. যনাব এ.এম বডশি উডেন প্রিৌধিুী ঢাকা প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

১৩. যনাব প্রমািঃ হাসানুজ্জামান িট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

১৪. যনাব আবেলু লডি  প্রিৌধুিী ঢাকা প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক। 

১৫. যনাব ডবনয় কুমাি প্রবাস ঢাকা প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক। 

১৬. যনাব  াবয়কুজ্জামান িট্টগ্রাম প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 

১৭. যনাব হাবিম আলী মেবাডেয়া প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক 

। 

১৮. যনাব ডসিাযলু হক িাযশাহী প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক । 
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উবদ্াক্তা সরকারী কমিকিি া 
ক্রিঃনাং নাম মন্তব্ 
০১. যনাব ইকবাল আিাহাি আলী 

আই.ডস.এস 
প্রিডযষ্টাি, প্রকা-অপাবিটিভ প্রসাসাইটিয  
অব ইটববঙ্গল। 

০২. যনাব খ্ান সাবহব আেুল হাডলম এ্াডসট্াট প্রিডযষ্টাি, প্রকা-অপাবিটিভ 
প্রসাসাইটিয  অব ইটববঙ্গল। 

০৩. যনাব এ.এ.ছাডবি ডি  অডিটি, প্রকা-অপাবিটিভ 
প্রসাসাইটিয অব ইটববঙ্গল। 
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                                                                                                                  আমিা গভীি শ্রদ্ধায় 
স্মিি কডি 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি ব্বস্থাপনা কডমটিি সভাপডিগবিি নাবমি 

িাডলকা 
ক্রিঃ 
নাং 

নাম োডয়বেি ধিি োডয়েকাল 
 

০১ খ্াযা হাডববুল্লাহ সিকাি 
মবনানীি 

০১-০৪-
১৯৪৮ 

০৯-০৬-
১৯৫৪ 

০২ নুরুল গডন, প্রিপুটি ম্াডযবেট অড সাি 
ইনিাযি  

১০-০৬-
১৯৫৪ 

০৩-০৭-
১৯৫৪ 

০৩ এম. এ হাডলম, প্রিপুটি ম্াডযবেট অড সাি 
ইনিাযি  

০৪-০৭-১৯৫৪ ৩১-১২-
১৯৫৫ 

০৪ িাযী উডেন আহবমে, এ্াডসট্াট 
প্রিডযষ্টাি, 

অড সাি 
ইনিাযি  

০১-০১-
১৯৫৬ 

২৯-০৪-
১৯৫৬ 

০৫ ওয়াডহেজু্জামান, ডব.এল সিকাি 
মবনানীি 

৩০-০৪-
১৯৫৬ 

৩০-০৩-
১৯৫৭ 

০৬ এস.এন.এইি ডিযভী, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

পোডধকািববল ০১-০৪-১৯৫৭ ০৪-০৪-
১৯৫৮ 

০৭ প্রবািহান উডেন আহমে, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

,, ০৫-০৫-
১৯৫৮ 

২২-০৮-
১৯৫৯ 

০৮ এবকএম আহসান, ডসএসডপ, ডনবন্ধক ,, ২৩-০৮-
১৯৫৯ 

৩১-০১-
১৯৬৪ 

০৯ আবুল এহসান, ডসএসডপ, ডনবন্ধক ,, ২৯-০২-
১৯৬৪ 

১০-০৯-
১৯৬৪ 

১০ এম. এম. যামান, ডসএসডপ, ডনবন্ধক ,, ১১-০৯-
১৯৬৪ 

০২-০৮-
১৯৬৬ 

১১ ডপ. এ. নাডযি, ডসএসডপ, ডনবন্ধক ,, ০৩-০৮-
১৯৬৬ 

২৩-০৬-
১৯৬৯ 

১২ লুৎ ুি িহমান খ্ান, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

,, ২৫-০৬-
১৯৬৯ 

০৫-০৪-
১৯৭২ 

১৩ খ্ান সাবহব প্রশখ্ প্রমাশাি  প্রহাবসন ডনবিাডিি ০৬-০৪-
১৯৭২ 

০৮-০৭-
১৯৭৮ 

১৪ আলী প্রহাবসন, এমডপ ডনবিাডিি ০৯-০৭-
১৯৭৮ 

১৬-০৭-
১৯৮৩ 
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১৫ এ. প্রযি. এম. সামসুল আলম, 
ডসএসডপ ডনবন্ধক 

পোডধকািববল ১৭-০৭-
১৯৮৩ 

১৭-০৭-
১৯৮৩ 

১৬ তসয়ে প্রিযাউল হায়াি, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

,, ১৮-০৭-
১৯৮৩ 

২০-১০-
১৯৮৪ 

১৭ ি. সা’েি প্রহাসাইন, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

,, ২১-১০-
১৯৮৪ 

০৮-০১-
১৯৮৭ 

১৮ প্রমািঃ শডহেলু আলম, ডসএসডপ, 
ডনবন্ধক 

,, ১৬-০২-
১৯৮৭ 

০৩-০৫-
১৯৮৭ 

১৯ হাসান উডেন সিকাি, এমডপ ডনবিাডিি ০৪-০৫-
১৯৮৭ 

৩০-০৫-
১৯৯০ 

২০ হাডববুি িহমান সিকাি,  ডনবিাডিি ৩১-০৫-
১৯৯০ 

২১-০১-
১৯৯৩ 

২১ ি. আবেলু মঈন খ্ান, এমডপ ডনবিাডিি ২২-০২-
১৯৯৩ 

০৬-০৯-
১৯৯৬ 

২২ আ যল খ্ান, এ্ািবভাবকট ডনবিাডিি ০৭-০৯-
১৯৯৬ 

১৯-১০-
২০০২ 

২৩ এিবভাবকট এম. রুহুল কুেসু 
িালুকোি,এমডপ  

ডনবিাডিি ২০-১০-২০০২ ১৯-০৪-
২০০৭ 

২৪ আবেলু লডি  মিল, িাক্তন সডিব সিকাি 
মবনানীি 

২০-০৫-২০০৭ ২৭-০৪-
২০০৯ 

২৫ মডহউডেন আহবমে সিকাি 
মবনানীি 

২৭-০৪-২০০৯ ১৯-০৭-
২০০৯ 

২৬ মডহউডেন আহবমে ডনবিাডিি ২০-০৭-২০০৯ ২৬-০৫-
২০১২ 

২৭ মডহউডেন আহবমে ডনবিাডিি ২৬-০৫-
২০১২ 

০৬-০৫-
২০১৫ 

২৮ মডহউডেন আহবমে ডনবিাডিি ০৭-০৫-২০১৫  
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বিি মান ব্বস্থাপনা কডমটিি পডিডিডি 
 

 
                                    নচয়ারম্ান 

 
যনাব মডহউডেন আহবমে  

 
                                  ভাইস নচয়ারম্ান 

 
                                                     যনাব প্রিৌধিুী প্রমািঃ 
আ যাল প্রহাবসন ডনছাি 
 

পর্রচালকবৃন্দ 
                  র্নবিার্চি 
                       

যনাব িািঃ আযম খ্ান প্রনামান 

যনাব এ.প্রক.এম হাডববিু িহমান িাাঁন 

যনাব প্রমাস্ত া প্রসডলম প্রবঙ্গল 
যনাব এ এম এম সাহাবুডেন 

                                                     ডমবসস সালমা ডবনবি 
ইসলাম  
 
                                                             সিকাি 
মবনানীি 
 

  যনাব প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন 
অডিডিক্ত সডিব 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ 
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বাাংলাবেশ সডিবালয়, ঢাকা 
 

যনাব প্রমািঃ আহসান কবীি 
অডিডিক্ত ডনবন্ধক (সডমডি ব্বস্থাপনা) 

সমবায় অডধেপ্তি, ঢাকা 
 

যনাব আব ুনাঈম পাটওয়ািী েলুাল 
                                                                    
প্রিয়ািম্ান, 
                                                িাাঁেপুি প্রসন্ট্রাল প্রকা-
অপাবিটিভ ব্াাংক ডলিঃ 

 

যনাব প্রমািঃ সলুিান মাসুে আহবমে 
মহাব্বস্থাপক, 
(ডিপাটি বমট অব কাবিিী ম্াবনযবমট) 

          বাাংলাবেশ ব্াাংক 
 

 
 
                                   
 
                                                     ব্বস্থাপনা কর্মটির 
পর্রর্চর্ি  
    যনাব মডহউডেন আহবমে, প্রিয়ািম্ান 
                                       বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি ২৮ িম প্রিয়ািম্ান 

যনাব মডহউডেন আহবমে ১৯৬৭ সাবলি ১লা ডিবসম্বি ব্রাহ্মিবােীয়া প্রযলাি 
বাঞ্ছািামপিু উপবযলাধীন মায়ািামপুি গ্রাবমি এক সম্ভ্রান্ত মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি 
কবিন। িাাঁি ডপিা মিহুম আ িাব উডেন আহবমে বাাংলাবেশ সিকাবিি সাববক 
উপ-সডিব এবাং মািা প্রবগম  াবিমা খ্ািুন ডসবদ্ধশ্বিী গালিস হাইসু্কবলি িাক্তন 
ডশডক্ষকা। ডিডন প্র ৌযোিহাট ক্াবিট কবলয প্রথ্বক মাধ্ডমক ও উচ্চ মাধ্ডমক এবাং 
ঢাকা ডবশ্বডবে্ালয় এি িথ্্ ডবজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি ব্বস্থাপনা ডবভাগ হবি স্নািবকাত্তি 
এবাং প্রবসিকািী ডবশ্বডবে্ালয় হবি এলএলডব ডিগ্রী লাভ কবিন। ডিডন েইু পুত্র 
সন্তাবনি যনক এবাং িাাঁি স্ত্রী নূিযাহান প্রবগম একযন গৃডহিী। ডিডন একযন স ল 
সমবায়ী, ক্রীো সাংগেক ও সডক্রয় িাযনীডিডবে। ডিডন মায়ািামপুি কৃষক সমবায় 
সডমডিি সেস্, বাঞ্ছািামপুি সমবায় ভূডম উন্নয়ন ব্াাংক ডলিঃ এি িডিষ্ঠািা 
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প্রিয়ািম্ান । এছাো ডিডন বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি ভাইস প্রিয়ািম্ান 
ডহসাবব ১৯৯৬ হবি ২০০২ সাল পর্িন্ত োডয়ে পালন কবিন। ডিডন বাাংলাবেশ  ুটবল 
প্র িাবিশবনি ডনবিাডিি সহ-সভাপডি। ডিডন ব্রাোসি ইউডনয়ন ক্লাববি িাইবিক্টি ইন-
িাযি  ও প্রশখ্ িাবসল ক্রীোিক্র ডলিঃ এি স্থায়ী সেস্। ডিডন আওয়ামী র্ুবলীগ, ঢাকা 
মহানগি (েডক্ষন) এি সাববক স ল সভাপডি এবাং বিি মাবন ডিডন বাাংলাবেশ 
আওয়ামী র্ুবলীগ প্রকন্দ্রীয় কার্িডনবিাহী কডমটিি র্গু্ম- সম্পােক। ডিডন ক্াবিট 
কবলয ক্লাববি স্থায়ী সেস্ এবাং ওল্ড প্র ৌডযয়ান এবসাডসবয়শবনি আযীবন সেস্।  

 
                                     যনাব প্রিৌধিুী প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন ডনছাি, 
ভাইস প্রিয়ািম্ান 

যনাব প্রিৌধুিী প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন ডনছাি ব্রাহ্মিবােীয়া প্রযলাি সেি উপবযলাি 
ডিনাইি গ্রাবমি সম্ভ্রান্ত প্রিৌধুিী বােীবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি ডপিা মিহুম হাযী 
প্রিা াজ্জল প্রহাবসন প্রিৌধুিী ও মািা মিহুম যাবহিা প্রবগম প্রিৌধুিী । প্রিৌধুিী প্রমািঃ 
আ যাল প্রহাবসন ডনছাি বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক পডিিালনা পডিষবেি সহ-
সভাপডি ছাোও বাাংলাবেশ যািীয় সমবায় ইউডনয়বনি সাববক পডিিালক, 
বাাংলাবেশ প্রকা-অপাবিটিভ ইিু্বিি ডলিঃ এি সাববক পডিিালক । ডিডন  
ব্রাহ্মিবােীয়া প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংবকি সাববক সভাপডি ও ব্রাহ্মিবােীয়া সমবায় 
ভূডম উন্নয়ন ব্াাংবকি সভাপডি। ডিডন ১৯৯৩-২০০২ প্রময়াবে ডিন ে া বাাংলাবেশ 
সমবায় ব্াাংবকি পডিিালক, ব্রাহ্মিবােীয়া সেি উপবযলা প্রকন্দ্রীয় সমবায় সডমডি 
(ইউডসডসএ) এি সাববক সভাপডি। ব্রাহ্মিবােীয়া প্রযলা আইন শৃাংখ্লা কডমটিি সেস্ 
। র্ুগ্ম সম্পােক, ব্রাহ্মিবােীয়া িায়াববটিক সডমডি । সেস্, প্রবসিকািী কািা 
পডিেশিক, ব্রাহ্মিবােীয়া। ডিডন একযন সমায প্রসবক ও ডশক্ষানুিাগী । ডিডন 
ব্রাহ্মিবােীয়া প্রযলা কৃডষ খ্াস যডম ববন্দাবস্ত কডমটিি সেস্।  

 
                                     যনাব আলহাজ্ব এ.প্রক.এম.হাডববুি িহমান িাাঁন, 
পডিিালক 

যনাব আলহাজ্ব এ.প্রক.এম.হাডববুি িহমান িাাঁন ১৯৫৮ সাবলি ৩১বশ ডিবসম্বি মাবস 
যামালপুি প্রযলাি প্রমলান্দহ উপবযলাি িািাইলোি গ্রাবমি এক সম্ভ্রান্ত মুসডলম 
পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি ডপিা  
মৃি আিঃ খ্াবলক সিকাি এবাং মািা মৃি যহুিা খ্ািুন। ডিডন ডববাডহি এবাং এক 
পুত্র ও এক কন্া সন্তাবনি যনক। িাাঁি স্ত্রী যাহানািা প্রবগম গডৃহিী। ডিডন বডিশাল 
ডব এম কবলয হবি স্নািক ডিগ্রী লাভ কবিন। ডিডন ব্বসা ও কৃডষি সাবথ্ 
সমৃ্পক্ত। ডিডন িািাইলোি কৃষক সমবায় সডমডিি সেস্ ডহবসবব ১৯৮৪ সাল প্রথ্বক 
সমবায় কমিকাবিি সাবথ্ যডেি। যনাব এ.প্রক.এম.হাডববুি িহমান িাাঁন প্রমলান্দহ 
ইউডসডসএ ডলিঃ এি িাক্তন সভাপডি এবাং যাহানািা হাডবব োডখ্ল মাদ্রাসাি 
িডিষ্ঠািা, প্রমলান্দহ ইমািি ডনমিাি ঠিকাোি সডমডিি সাববক সভাপডি, প্রমলান্দহ 
বাযাি বডিক সডমডিি সাববক সাধািি সম্পােক ও বাাংলাবেশ আওয়ামী লীগ 
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প্রমলান্দহ উপবযলা কডমটিি সাববক সভাপডি। প্রমলান্দহ উপবযলাি সাববক উপবযলা 
প্রিয়ািম্ান । 

 
 

যনাব এ এম এম সাহাবুডেন, পডিিালক 
যনাব এ এম এম সাহাবুডেন ১৯৫৫ সাবলি ৩০বশ যনু িট্টগ্রাম শহবিি 
আন্দিডকল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাি ডপিাি নাম 
তসয়ে মঈনুডেন প্রহাসাইন এবাং মািাি নাম  াবিমা প্রযাহিা প্রবগম। ডিডন এক পুত্র 
ও েইু কন্া সন্তাবনি যনক। ডিডন ১৯৭৫ সাবল ডিটাগাাং কবলয হবি স্নািক ডিগ্রী 
অযি ন কবিন। ডিডন ১৯৯৬ সাল হবি সমবায় আবন্দালবনি সাবথ্ সমৃ্পক্ত। ডিডন 
বিি মাবন িট্টগ্রাম সমবায় ভূডম উন্নয়ন ব্াাংক ডলিঃ এি সভাপডি এবাং িট্টগ্রাম 
প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি সভাপডি। ডিডন পুস্তক িকাশনা ব্বসাি সাবথ্ 
যডেি এবাং বাাংলাবেশ পসু্তক িকাশ ও ডববক্রিা সডমডি, িট্টগ্রাম প্রযলা শাখ্াি 
সভাপডি । ডিডন ডবডভন্ন ডশক্ষা, সামাডযক প্রসবামূলক ও সাাংসৃ্কডিক সাংগেবনি সাবথ্ 
িি্ক্ষভাবব যডেি। একই সাবথ্ ডিডন অবনক প্রসবামূলক িডিষ্ঠাবনি আযীবন 
সেস্।  
 
 

                                     যনাব প্রমাস্ত া প্রসডলম প্রবঙ্গল, পডিিালক 
যনাব প্রমাস্ত া প্রসডলম প্রবঙ্গল িাংপুি প্রযলাি হািাগাছ নামক স্থাবন যন্মগ্রহি কবিন। 
িাাঁি ডপিা প্রমািঃ মহডসন আলী প্রবঙ্গল এবাং মািা মাসুো আলী। প্রমাস্ত া প্রসডলম 
প্রবঙ্গল ঢাকা ডবশ্বডবে্ালবয়ি অধীবন িাে ডবজ্ঞাবন স্নািবকাত্তি ডিগ্রী অযি ন কবিন। 
ডিডন ২০০২ সাল প্রথ্বক সমবায় আবন্দালবনি সবঙ্গ সাংডিষ্ট এবাং খ্াসবাস কৃডষ 
সমবায় সডমডিি সেস্ । ডিডন প্রপশায় এক যন ব্বসায়ী। প্রবঙ্গল এি প্রকাম্পানীি 
পডিিালক, হািাগাছ সামাডযক উন্নয়ন সাংস্থাি িডিষ্ঠািা এবাং প্রিয়ািম্ান, কনবসাল 
ডলিঃ । 

 
 
 
                                 যনাব িািঃ আযম খ্ান প্রনামান, পডিিালক 

যনাব িািঃ আযম খ্ান প্রনামান ১৯৭৭ সাবলি ১লা ডিবসম্বি কুডমল্লা শহবিি েডক্ষন 
োকুি পাোয় যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি ডপিা এ্ািবভাবকট আ যাল খ্ান এবাং মািা 
নাডগিস সুলিানা । িাাঁি স্ত্রী িািঃ শায়লা আলম প্রপশায় একযন ডিডকৎসক। িািঃ 
আযম খ্াাঁন ২০০৫ সাবল এমডবডবএস ডিগ্রী অযি বনি পি বিি মাবন ডিডকৎসা প্রপশায় 
ডনবয়াডযি। ডিডন কুডমল্লা প্রযলা মুডক্তবর্াদ্ধা বহুমুখ্ী সমবায় সডমডি ডলিঃ এি সেস্। 
ডিডন কুডমল্লা প্রশখ্  ডযলািুবন্নছা কাডিগিী কবলয পডিিালনা  কডমটিি সভাপডি 
এবাং কুডমল্লা হবি িকাডশি তেডনক ময়নামডি এি ভািিাপ্ত সম্পােক। িাাঁি ডপিা 
সমবায় প্রনিা ও িবীি িাযনীডিডবে এ্ািবভাবকট আ যাল খ্ান কুডমল্লা প্রযলা 



 21 

আওয়ামী লীগ এি সাববক সভাপডি ও বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ ব্বস্থাপনা 
কডমটিি সাববক প্রিয়ািম্ান।  

 

ডমবসস সালমা ডবনবি ইসলাম, পডিিালক 
ডমবসস সালমা ডবনবি ইসলাম ১৯৬৮ সাবল ২১বশ প্র ব্রুয়ািী বডিশাবল যন্মগ্রহি 
কবিন। িাাঁি ডপিা বীি-মুডক্তবর্াদ্ধা মিহুম নযরুল ইসলাম একযন এ্ািবভাবকট 
এবাং মািা মিহুম প্রবগম হাডসনা নযরুল, বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি 
পডিিালক ডছবলন। িাাঁি স্বামী প্রমাস্ত া কামাল প্রপশায় একযন ব্বসায়ী। ডিডন এক 
পুত্র সন্তাবনি যননী। ডিডন বডিশাল সিকািী কবলয প্রথ্বক স্নািক ডিগ্রী লাভ 
কবিন। ডিডন ২০০৫ সাল প্রথ্বক সমবায় কমিকাবিি সাবথ্ র্ুক্ত হন। ডিডন বডিশাল 
সমবায় ভূডম উন্নয়ন ব্াাংক এি সেস্ ও িালিলী কৃডষ সমবায় সডমডিি সেস্। 
পডিিালক, ছায়ানীে কল্ান সাংস্থা। মডহলা সম্পােক, সুত্রাপুি থ্ানা আওয়ামীলীগ।  

 

                                    যনাব প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন, পডিিালক   
যনাব প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন সিকাি কিৃি ক মবনানীি সেস্,ব্বস্থাপনা কডমটি, 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ ও অডিডিক্ত-সডিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ, 
বাাংলাবেশ সডিবালয়, ঢাকা। ডিডন ১৯৬৩ সাবলি ২০ প্রম মাডনকগঞ্জ প্রযলায় এক 
সম্ভ্রান্ত মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি ডপিাি নাম মিহুম ছাইনডেন 
আহবমে সিোি এবাং মািাি নাম কুলছুম আিা প্রবগম।  ডিডন ঢাকা ডবশ্বডবে্ালয় 
প্রথ্বক ডহসাবডবজ্ঞান ডবভাবগ অনাসি ও মাষ্টাসি এবাং একই ডবশ্বডবে্ালয় প্রথ্বক এমডবএ 
ডিগ্রী লাভ কবিন। ডিডন ৯ম ডবডসএবস কি ক্ািাবি প্রর্াগোন কবিন। ডিডন ২০০৯ 
সাবল উপসডিব ডহবসবব পবোন্নডি িাপ্ত হবয় অথ্ি মন্ত্রিালবয় প্রর্াগোন কবিন। ডিডন 
২০১৫ সাবল র্ুগ্মসডিব পবে এবাং ২০১৭ সাবল অডিডিক্ত সডিব পবে পবোন্নডি লাভ 
কবিন। বিি মাবন ডিডন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাবগ অডিডিক্ত সডিব ডহবসবব 
িডিষ্ঠান উইাং এি োডয়বে ডনবয়াডযি আবছন।     
 

 
 

যনাব প্রমািঃ আহসান কবীি, পডিিালক 
যনাব প্রমািঃ আহসান কবীি, সিকাি কিৃি ক মবনানীি সেস্, ব্বস্থাপনা কডমটি, 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ ও অডিডিক্ত ডনবন্ধক (সডমডি ব্বস্থাপনা), সমবায় 
অডধেপ্তি, ঢাকা। ডিডন ১৯৯৫ সাবল ১৫িম 
ডবডসএস-এ (সমবায় ক্ািাি), সহকািী ডনবন্ধক ডহবসবব সমবায় অডধেপ্তবি প্রর্াগোন 
কবিন। িাকুিী যীববন ডিডন সমবায় অডধেপ্তবি ডবডভন্ন পর্িাবয় গুিেপূিি োডয়ে 
পালন কবিন। বিি মাবন ডিডন সমবায় অডধেপ্তবিি অডিডিক্ত ডনবন্ধক ডহবসবব োডয়ে 
পালন কিবছন। ডিডন ১৯৬৬ সাবল ৩০বশ অবক্টাবি কুডষ্টয়া প্রযলাি প্রভোমািা 
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উপবযলাি বাহােিুপিু গ্রাবম এক সম্ভ্রান্ত মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি 
ডপিাি নাম মিহুম মহসীন আলী এবাং মািাি নাম হাডমো বানু।  
  
 
 

 
                                     যনাব আব ুনাঈম পাটওয়ািী েলুাল, পডিিালক 

যনাব আবু নাঈম পাটওয়ািী েলুাল সিকাি কিৃি ক মবনানীি সেস্, ব্বস্থাপনা 
কডমটি, বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ। ডিডন িাাঁেপুি প্রযলাি সেি উপবযলাধীন 
িালিলাস্থ কডিম পাটওয়ািী বাডেি এক সম্ভ্রান্ত মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। 
িাাঁি ডপিা মিহুম আেুল কডিম পাটওয়ািী িাক্তন (এম.ডস.এ) ও বাাংলাবেবশি 
সাংডবধান স্বাক্ষিকািী একযন সম্মাডনি সেস্ ডছবলন। ডিডন বিি মাবন িাাঁেপুি 
প্রসন্ট্রাল প্রকা-অপাবিটিভ ব্াাংক ডলিঃ এি সভাপডি এবাং িাাঁেপুি প্রযলা মুডক্তবর্াদ্ধা 
সমবায় সডমডি ও ডবঞু্চেী আেশি সমবায় সডমডি ডলিঃ এি সভাপডি। এছাো ডিডন 
িাাঁেপুি প্রযলা সমবায় ইউডনয়ন-এি িাক্তন সভাপডি ডছবলন। ডিডন মহান স্বাধীনিা 
র্ুবদ্ধ সক্রীয়ভাবব অাংশগ্রহিকািী একযন বীি মুডক্তবর্াদ্ধা। ডিডন একযন ডবডশষ্ট 
িাযনীডিডবে, সমাযবসবক ও ডশক্ষানুিাগী ডহসাবব মহামান্ িােপডি কিৃি ক যািীয় 
পুিস্কাি িাপ্ত হন। ডিডন সমবাবয় অবোবনি যন্ প্রশ্রষ্ঠ সমবায়ী ডহবসবব এবাং ডশক্ষা 
ও সমায প্রসবায় ডববশষ অবোবনি যন্ িধানমন্ত্রী কিৃি ক স্বিি পেক লাভ কবিন। 
বিি মাবন ডিডন িাাঁেপিু প্রযলা আওয়ামী লীবগি সাধািি সম্পােক পবে আবছন। ডিডন 
আঞ্জুমাবন খ্াবেমুল ইনসান এি কিিধাি ও সাধািি সম্পােবকি োডয়ে পালন 
কডিবিবছন। এছাো ডিডন ডবডভন্ন ডশক্ষা িডিষ্ঠাবনি ব্বস্থাপনাি োডয়ে পালন 
কডিবিবছন। ডিডন বাাংলাবেশ যািীয় সমাযকল্াি পডিষবে মহামান্ িােপডি কিৃি ক 
ডনবয়াগকৃি একযন সম্মাডনি সেস্। িাছাো িাাঁেপুি প্রিস ক্লাব, িাাঁেপুি িায়াববটিক 
সডমডিি আযীবন পডিিালক সেস্, প্রযলা আইন সহায়িা কডমটিি সেস্, প্রযলা 
খ্াসযডম ববন্দাবস্ত কডমটিি সেস্, প্রযলা প্রবসিকািী কািা পডিেশিকসহ বহু 
িডিষ্ঠাবন যডেি আবছন। 
   

                                   যনাব প্রমািঃ সুলিান মাসেু আহবমে, পডিিালক 
যনাব প্রমািঃ সুলিান মাসুে আহবমে সিকাি কিৃি ক মবনানীি সেস্। ডিডন ১৯৬২ 
সবনি ২০ যনু ব্রাহ্মিবােীয়া প্রযলাি কসবা উপবযলাি প্রগৌিাঙ্গলুী গ্রাবম এক সম্ভ্রান্ত 
মুসডলম পডিবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি ডপিাি নাম মৃি কাযী মডহউেীন, মািা- 
মৃি নূিযাহান প্রবগম। ডিডন  ১৯৮৬ সবন িট্টগ্রাম ডবশ্বডবে্ালয় হবি ডহসাব ডবজ্ঞাবন 
অনাসিসহ মাষ্টাসি ডিগ্রী অযি ন কবিন। ডিডন ২৭ মািি  ১৯৮৯ সাবল বাাংলাবেশ ব্াাংবক 
সহকািী পডিিালক ডহসাবব প্রর্াগোন কবিন। বিি মাবন ডিডন বাাংলাবেশ ব্াাংক, িধান 
কার্িালবয়ি ডিপাটি বমট অব কাবিিী ম্াবনযবমট ডবভাবগ মহাব্বস্থাপক পবে কমিিি 
আবছন।    
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ব্াাংবকর ক্রমর্বকাশ 
 

ক্রিঃ নাং যন্ম ইডিহাস সাল 
০১. পাক ভািি উপমহাবেবশ সমবায় পদ্ধডিবি কৃডষ ঋি ডবিিি 

কার্িক্রম শুরু 
১৯০৪ ডরিঃ 

০২. প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক সমবূহি িডিষ্ঠা ১৯১২ ডরিঃ 
০৩. প্রবঙ্গল  িডভডিয়াল প্রকা-অপাবিটিভ ব্াাংক িডিষ্ঠা ১৯২২ ডরিঃ 
০৪. ইট পাডকস্তান িডভডিয়াল প্রকা-অপাবিটিভ ব্াাংক িডিষ্ঠা ১৯৪৮ ডরিঃ 
০৫. বাাংলাবেশ যািীয় সমবায় ব্াাংক ডলিঃ নামকিি ১৯৭২ ডরিঃ 
০৬. বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ নামকিি ১৯৭৮ ডরিঃ 
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                                                                   কবপিাবরট িথ্ 
 

প্রর্িষ্ঠাবনর নাম          বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 
আইনগি সত্ত্ািঃ  ১৯৪৮ সাবল ইট পাডকস্তান িডভডিয়াল প্রকা-

অপাবিটিভ ব্াাংক ডলিঃ ১৯৪০ সাবলি বঙ্গীয় সমবায় 
আইন অনুর্ায়ী গঠিি হবলও বিি মাবন বাাংলাবেশ 
সমবায় ব্াাংক ডলিঃ নাবম সমবায় সডমডি আইন 
২০০১ এবাং সমবায় সডমডি ডবডধমালা, ২০০৪ 
অনুর্ায়ী পডিিাডলি। বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 
স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালবয়ি 
অধীন সমবায় অডধেপ্তবিি ডনয়ন্ত্রনাধীন সমবায়ী 
িডিষ্ঠান হবলও ব্াাংক ও আডথ্িক িডিষ্ঠান এবাং 
ডক্লয়াডিাং হাউবযি সেস্ ডহবসবব বাাংলাবেশ ব্াাংবকি 
িত্ত্াবধাবন ডনডবেভাবব কায কবি থ্াবক। 

িডিষ্ঠাকালিঃ  ৩১ মিাি ১৯৪৮ডরিঃ 
কার্িক্রম শুরুি িাডিখ্   ০১ এডিল ১৯৪৮ডরিঃ 

   
অনুবমাডেি মূলধনিঃ  ১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশি প্রকাটি) টাকা 
পডিবশাডধি মূলধনিঃ  ৭,১৪,৬৭,৩৫৯.০০ টাকা 
প্রশয়াবিি মাডলকানািঃ  সিকাি ১৯.২৯%, সমবায়ী িডিষ্ঠান ৮০.৭১%। 
পডিসম্পেিঃ  ৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩ টাকা 
িডি প্রশয়াবিি মূল্ (Face value)      ১০০০ (এক হাযাি) টাকা। 
কার্িক্রবমি ধিিিঃ  সমবায় সডমডিসমূহবক কৃডষ ঋি, িকল্প ঋি, 

সিকাডি/আধাসিকাডি  িাকুিীযীডববেি কনযমুাসি 
ঋি, সিকািী কমিকিি া/কমিিািীবেি পাবসিানাল ঋি, 
ব্ডক্ত পর্িাবয় স্বিি বন্ধকী ঋি িোনসহ  সকল পর্িাবয় 
সাধািি ব্াাংডকাং কার্িক্রম পডিিালনা কিা। 

প্রিয়ািম্ানিঃ  যনাব মডহউডেন আহবমে 
ভাইস প্রিয়ািম্ানিঃ  যনাব প্রিৌধুিী প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন ডনছাি 

মহব্বস্থাপকিঃ (িধান ডনবিাহী কমিকিি া)  যনাব প্রমািঃ প্রমাডমনুল হক িালুকোি  
িধান কার্িালয়িঃ  ৯-ডি, মডিডিল বাডিডয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০। 
আন্তযি াডিক সাংস্থািঃ  ২০১৫ সাবল আন্তযি াডিক সমবায়  সাংস্থা 

ইটািন্াশানাল প্রকা-অপাবিটিভ এ্ালাবয়ি (ICA) 
এি সেস্ পে লাভ কবি। 

অডিটি (২০১৭-২০১৮ অথ্িবছি)  যনাব প্রমাহাম্মে হাড যলু হায়োি প্রিৌধিুী, উপ-
ডনবন্ধক, সমবায় অডধেপ্তি, ঢাকা। 
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আয়কি উপবেষ্টািঃ  যনাব এ.প্রক.প্রগালাম ডকবডিয়া (এ্ািবভাবকট) 

আইন উপবেষ্টািঃ  যনাব এিবভাবকট হাসনাি কাইয়ুম 
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সেস্ িডিষ্ঠাবনি সাংখ্্ািঃ  ৪৭৮টি 

কমিকিি া-কমিিািীি সাংখ্্ািঃ   ২৩৮ যন (৩০/০৬/২০১৯পর্িন্ত)। 
প্রটডলব ান নম্বিিঃ  ৮৮-০২-৯৫৬৪৬২৮, ৯৫৫৭৮০০,  ্াক্স-৯৫৫৮১১৭ 
ওবয়ব সাইটিঃ  www.bsbl.org. bd  

ই-প্রমইলিঃ  bdbsbl_bank@yahoo.com 
bsblrdcd@gmail.com 

 
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর েশিন 

                                            োডিদ্রমুক্ত সমদৃ্ধ বাাংলাবেশ গেন 
কিা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ছডব হবব 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bsblbd.org/
mailto:bdbsbl_bank@yahoo.com
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর উবেশ্াবলী 

৪.১  বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি উবেশ্াবলীিঃ- 
         (ক) বাাংলাবেবশি সমবায় সডমডিসমূহ ও সমবায় সাংডিষ্ট ব্ডক্ত বা িডিষ্ঠান সমূবহি শীষি স্থানীয় 
আডথ্িক িডিষ্ঠান ডহসাবব কায    

      কিা। 
(খ্)  ডবজ্ঞান সম্মি ব্বসাডয়ক নীডিমালা অনুর্ায়ী সমবায় সডমডি সমূবহি উন্নয়ন এবাং সমৃডদ্ধবি 

উৎসাডহি কিা।  
(গ)  ঋি গ্রডহিা প্রকন্দ্রীয় সডমডি ও অন্ান্ সমবায় সডমডি সমূবহি আডথ্িক ডবষবয় ডনয়ন্ত্রন এবাং 

সমন্বয় সাধন কিা।  
(ঘ)  িাথ্ডমক সমবায় সডমডি সমূবহি সেস্বেি উৎপাডেি পবন্ি বাযািযািকিবিি যন্ প্রসই সমস্ত 

সডমডিবক অথ্বা িাহাবেি প্র িাবিশবনি মাধ্বম গুোম অথ্বা ওয়াি হাউয, প্রকাল্ড প্রষ্টাবিয 
ডনমিাি এবাং উৎপাডেি পন্ মযিু িাখ্া ও ডবডক্রি ব্াপাবি ঋি সহায়িা িোন কিা।  

(ঙ)     সমগ্র বাাংলাবেবশি সমবায় িডিষ্ঠান/ব্ডক্তি আডথ্িক িবয়াযন ডমটাবনাি যন্ পডিকল্পনা 
িনয়ন ও বাস্তবায়ন কিা।  
(ি)  সকল উপাবয় সেস্ সডমডি সমূবহি স্বাথ্ি বডৃদ্ধি যন্ উপবেশ, সহায়িা ও সমন্বয় সাধন কিা।  
(ছ)  সমবায় সডমডি আইন ও ডবডধমালা এবাং এই সকল উপ- আইন প্রমািাববক সমবায় সডমডিসমূহ 

এবাং অন্ান্বেি সাবথ্ ব্াাংডকাং ব্বসা কিা।  
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৪.২ আইন ও ডবডধমালা এবাং এই সকল উপ- আইবনি ডবডধ ডনবষধ অনুর্ায়ী উপবিাক্ত উবেশ্ সমহূ 
সাধবনি যন্ ব্াাংক স্বাধীনভাবব ডনবম্নাক্ত কাবয ডনবয়াডযি থ্াডকববিঃ- 

(ক) সুেসহ বা সুে ব্ডিবিবক আমানি গ্রহি বা অথ্ি িোন, প্রিক, ড্রা ট, প্রপবমট অিি াি ইসু্, 
িি্াহািকিি, শিি  সাবপবক্ষ আমানি বা অন্ভাবব অথ্ি গ্রহি। 

(খ্) ব্াাংবকি ব্বসাি উবেবশ্ উহাি সম্পে বন্ধক িাডখ্য়া ঋি গ্রহি।  

(গ) বি ও ডিববঞ্চাি ইসু্ কিি, সঞ্চয়পত্র, বি, ডিববঞ্চাি, স্বিিালাংকাি বা স্বিিডপি যামানি িাডখ্য়া 
ঋি িোন, প্রর্বকান কনযমুাসি প্রক্রডিট পডিিালনা কিা।  

(ঘ) ব্াাংক িেত্ত ঋি এবাং অডগ্রবমি যামানি ডহসাবব স্থাবি ও অস্থাবি সম্পডত্তি প্রেয (Pledge), 
বন্ধক, হাইবপাডথ্বকশন (Hypothecation) বা স্বেডনবয়াগ (Assignment) গ্রহি কিা।  

(ঙ)  উপর্ুু্ক্ত যামানবিি ডভডত্তবি ঋি, কৃডষ ঋি, শষ্ ঋি, ডশল্প ঋি ও অন্ান্ ঋি এবাং যামানি 
ডবহীন কু্ষদ্র ঋি িোন কিা।  

(ি) ডবডভন্ন িকাি প্রক্রডিট কািি , প্রিডিক্াশ কািি  ইি্াডে ইসু্ ও বাযািযাি কিি। 
(ছ) হাউডযাং/ডিয়্াল এবষ্টট ব্বসা কিা ও উহাি ডবপিীবি অথ্িায়ন কিা। 

(য) ঋি গ্রহি, অথ্ি গ্রহি, র্থ্ার্থ্ যামানবিি ডভডত্তবি ঋি ও অডগ্রম প্রেওয়া, ডবডনময় ডবল, হুডি, 
িডিশ্রুডিপত্র, ডিববঞ্চাি, কুপন, ড্রা ট, বহনপত্র, প্রিলওবয় িডশে, ওয়াবিট সাটিি ড বকট, হস্তান্তি 
বা ডবডনময়বর্াগ্ হউক বা না হউক এমন অন্ান্ েডলল, সম্পডত্ত গ্রহি কিা, ডবিিি কিা, 
ক্রয় কিা, ডবক্রয় কিা ও সাংগ্রহ কিা এবাং প্রলটাি অব প্রক্রডিট, ট্রাবভলাসি প্রিক, সাকুি লাি প্রনাট, 
ডববেশী ব্াাংক প্রনাটসহ তববেডশক মুদ্রা অনুবমােন, ইসু্, ক্রয় ও ডবক্রয় এবাং তববেডশক বাডিয্ 
পডিিালনা কিা।  

(ি) প্রশয়াি, ডিববঞ্চাি, ডিববঞ্চাি ষ্টক, বি, োয় সম্পডত্ত ডনেশিনপত্র ও অন্ান্ েডলল গ্রহি, ধািন, 
কডমশন ডভডত্তবি প্রিিি এবাং উহাবেি োয় গ্রহি ও প্রলনবেন এবাং বি, প্রশয়াি ডিপ্ট ও অন্ান্ 
সম্পডত্ত ডনেশিনপত্র ক্রয় ও ডবক্রয় কিা।  

(ঞ) ঋি ও অডগ্রবমি ববন্দাবস্ত কিা, সবিিকাি বি, ডিপ্ট ও মূল্বান সামগ্রীি আমানি গ্রহি বা 
উহাডেগবক ডনিাপে প্রহ াযি বা অন্ভাবব িাডখ্বাি যন্ গ্রহি। 

(ট) সিকাি বা স্থানীয় কিৃি পবক্ষি িডিডনডধ ডহসাবব কায কিা। 
(ে) সবি িকাি গ্ািাডট ও ইনবিমডনটি ব্বসা পডিিালনা কিা। 

(ি) ক্রয়, ইযািা, বেলা, ভাো বা অন্ প্রকানভাবব স্থাবি বা অস্থাবি সম্পডত্ত অযি ন কিা। 
(ঢ)  ট্রাষ্ট সম্পােন এবাং োয় পডিগ্রহি কিা এবাং সম্পডত্তি ব্বস্থাপনাি ট্রাডষ্ট অথ্বা ডনবিাহক হওয়া । 

(ি) প্রকান ব্বসা বা ব্াাংডকাং িডিষ্ঠাবনি প্রশয়াি গ্রহি ও ধািন কিা। 

(ি) ব্াাংবকি িহডবল দ্বািা প্রকান ব্বসা বা ব্াাংডকাং িডিষ্ঠাবনি প্রশয়াি গ্রহি বা ধািন কিা। 
(থ্) প্রর্ প্রকান সমবায় সডমডিি ডিববঞ্চাি এবাং ডিববঞ্চাি ষ্টক ইসু্ ও ব্বস্থাপনায় অাংশ ডনবি 

উবে্াগী হওয়া, িালু কিা, বীমা কিা, ডনশ্চয়িা প্রেওয়া, অডবডক্রিগুডল ক্রয় কডিবি অঙ্গীকাি 
কিা এবাং এিেউবেবশ্ টাকা ধাি প্রেওয়া। 
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(ে) ব্াাংবকি আয়োধীন প্রর্ প্রকান ডসডকউডিটিি টাকা আোবয়ি সহায়িাি যন্ অথ্বা ইহাি সম্ভাব্ 
ক্ষডি অথ্বা োয় প্রিাধ অথ্বা কমাবনাি যন্ ব্াাংক উপর্ুক্ত মবন কডিবল অথ্বা আয়ে কডিবি 
সহযিি হইবল প্রর্ প্রকান স্থাবি, অস্থাবি সম্পডত্ত ক্রবয়ি মাধ্বম আয়ে, ইযািা, ভাো কডিবি 
পাডিবব এবাং সমূ্পিি অথ্বা আাংডশক োয় ডমটাবনাি যন্ ব্াাংবকি আয়োধীন ঐ সমস্ত সম্পডত্ত 
ব্বস্থাপনা, ডবক্রয় এবাং আোয় কডিবি পাডিবব। 

(ধ) ব্াাংবকি উবেশ্ সাধবনি সুডবধাবথ্ি এবাং িবয়াযবন ভবন/মাবকি ট আয়ে কিা, ডনমিাি কিা, 
সাংিক্ষি ও পডিবিি ন এবাং 

     পডিবধিন কিা। 
(ন) প্রর্ প্রকান সমবায় সডমডিি এবযট ডহসাবব কায কিা। 

           (প) ব্াাংবকি ব্বসাবয়ি উন্নয়ন ও অগ্রগডি সাধবনি যন্ আনুসাডঙ্গক ও সহায়ক অন্ান্ সকল 
ডবষয় সম্পােন। 

 

সমবায় সডমডি আইন, ডবডধমালা এবাং উপ- আইবনি ডবধান অনরু্ায়ী 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ -এি কার্িাবলীিঃ 

▪ সুেসহ বা সুে ব্ডিবিবক আমানি গ্রহি, প্রিক, ড্রা ট, প্রপবমট অিি াি ইসু্; 

▪ বি ও ডিববঞ্চাি ইসু্, সঞ্চয়পত্র, বি, ডিববঞ্চাি, স্বিিালাংকাি বা স্বিিডপি যামানি প্রিবখ্ ঋি 
িোন, প্রর্বকান কনডযউমাি প্রক্রডিট পডিিালনা; 

▪ ব্াাংক িেত্ত ঋি এবাং অগ্রীবমি ডবপিীবি যামানি ডহবসবব স্থাবি ও অস্থাবি সম্পডত্তি প্রপয 
(Pledge), বন্ধক, হাইবপাডথ্বকশন (Hypothecation) বা স্বেডনবয়াগ (Assignment) গ্রহি;  

▪ উপর্ুু্ক্ত যামানবিি ডভডত্তবি ঋি, কৃডষ ঋি, শষ্ ঋি, ডশল্প ঋি ও অন্ান্ ঋি এবাং যামানি 
ডবহীন কু্ষদ্র ঋি িোন;  

▪ ডবডভন্ন িকাি প্রক্রডিট কািি , প্রিডিক্াশ কািি  ইি্াডে ইসু্ ও বাযািযািকিি; 

▪ হাউডযাং/ডিয়্াল এবষ্টট ব্বসা কিা ও উহাি ডবপিীবি অথ্িায়ন 

▪ ঋি গ্রহি, অথ্ি গ্রহি, র্থ্ার্থ্ যামানবিি ডভডত্তবি ঋি ও অডগ্রম িোন, ডবডনময় ডবল, হুডি, 
িডিশ্রুডিপত্র, ডিববঞ্চাি, কুপন, ড্রা ট, বহনপত্র, প্রিলওবয় িডশে, ওয়াবিট সাটিি ড বকট, হস্তান্তি 
বা ডবডনময়বর্াগ্ হউক বা না হউক এমন অন্ান্ েডলল, সম্পডত্ত গ্রহি, ডবিিি, ক্রয়, ডবক্রয় 
ও সাংগ্রহ এবাং প্রলটাি অব প্রক্রডিট, ট্রাবভলাসি প্রিক, সাকুি লাি প্রনাট, ডববেশী ব্াাংক প্রনাটসহ 
তববেডশক মুদ্রা, ইসু্, ক্রয় ও ডবক্রয় এবাং তববেডশক বাডিয্ পডিিালনা;  

▪ প্রশয়াি, ডিববঞ্চাি ষ্টক, বি, োয় সম্পডত্ত ডনেশিনপত্র ও অন্ান্ েডলল গ্রহি, ধািি, কডমশন 
ডভডত্তবি প্রিিি এবাং উহাবেি োয় গ্রহি ও প্রলনবেন;  

▪ ঋি ও অডগ্রবমি ববন্দাবস্ত কিা, সবিিকাি বি, ডিপ্ট ও মূল্বান সামগ্রীি আমানি গ্রহি বা 
উহাডেগবক ডনিাপে প্রহ াযি বা অন্ভাবব যমা িাখ্াি যন্ গ্রহি; 

▪ সিকাি বা স্থানীয় কিৃি পবক্ষি িডিডনডধ ডহবসবব কায; 
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▪ সবি িকাি গ্ািাডট ও ইনবিমডনটি ব্বসা পডিিালনা; 

▪ ক্রয়, ইযািা, বেলা, ভাো বা অন্ প্রকানভাবব স্থাবি বা অস্থাবি সম্পডত্ত অযি ন; 

▪ ট্রাষ্ট সম্পােন এবাং োয় পডিগ্রহি এবাং সম্পডত্তি ব্বস্থাপনাি ট্রাডষ্ট অথ্বা ডনবিাহক হওয়া; 
▪ প্রর্ প্রকান ব্বসা িডিষ্ঠানসহ প্রকান ব্াাংডকাং বা অন্ প্রকান আডথ্িক িডিষ্ঠাবনি প্রশয়াি গ্রহি ও 

ধািি; 
▪ প্রর্ প্রকান সমবায় সডমডিি ডিববঞ্চাি এবাং ডিববঞ্চাি ষ্টক ইসু্ ও ব্বস্থাপনায় অাংশ ডনবি 

উবে্াগী হওয়া, িালু কিা, বীমা কিা, ডনশ্চয়িা প্রেওয়া, অডবডক্রিগুডল ক্রয় কিবি অঙ্গীকাি 
কিা এবাং এিদ্উবেবশ্ টাকা ধাি প্রেওয়া; 

▪ ব্াাংবকি আয়োধীন প্রর্ প্রকান ডসডকউডিটিি টাকা আোবয়ি সহায়িাি যন্ অথ্বা ইহাি সম্ভাব্ 
ক্ষডি অথ্বা োয় প্রিাধ অথ্বা কমাবনাি যন্ ব্াাংক উপর্ুক্ত মবন কিবল অথ্বা আয়ে কিবি 
সহযিি হবল প্রর্ প্রকান স্থাবি, অস্থাবি সম্পডত্ত ক্রবয়ি মাধ্বম আয়ে, ইযািা, ভাো এবাং 
সমূ্পিি অথ্বা আাংডশক োয় ডমটাবনাি যন্ ব্াাংবকি আয়োধীন সম্পডত্ত ব্বস্থাপনা, ডবক্রয় এবাং 
ববকয়া অথ্ি আোয় কিবি পািবব; 

▪ ব্াাংবকি উবেশ্ সাধবনি িবয়াযবন ভবন/মাবকি ট, ডনমিাি, সাংস্কাি, পডিবধিন বা উন্নয়ন; 

▪ প্রর্ প্রকান সমবায় সডমডিি এবযট ডহবসবব কায কিা; এবাং 

▪ ব্াাংবকি ব্বসাডয়ক উন্নয়বনি যন্ আনুষাডঙ্গক ও সহায়ক অন্ান্ সকল ডবষয় সম্পােন; 
▪ সমবায় সডমডি আইবন র্থ্ার্থ্ িবয়াবগি মাধ্বম ডনবডন্ধি সমবায় সডমডিগুবলাবক ঋি িোন 

কিা। 

▪ ব্ডক্ত পর্িাবয় ঋি িোন। 

▪ সমবায় সেস্বেি মধ্ হবি ভডবষ্বি উন্নয়বনি সম্ভাবনাপূিি উবে্াক্তা সডৃষ্ট কিা। 

▪ আত্ম কমিসাংস্থাবনি ডনডমবত্ত সমবায়ী সেস্বেি ঋি িোন কিা । 
▪ মডহলাবেি আথ্ি সামাডযক উন্নয়বনি লবক্ষ্ স্থানীয় সম্পবেি ডভডত্তবি উবে্াক্তা সৃডষ্ট  

আত্মকমিসাংস্থাবনি ক্ষমিায়বনি ডনডমবত্ত ঋি সিবিাহ কিা । 

বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর নকৌশলগি উবেশ্াবলী 
 

➢ সমবায় ডভডত্তক পডিিাডলি অথ্িননডিক কমিকাবি গডিশীলিা আনয়বনি লবক্ষ্ শীষি আডথ্িক িডিষ্ঠান 
ডহবসবব কায কিা।  
 

➢ সমবায় ডভডত্তক আথ্িসামাডযক কমিকাি পডিিালনায় ডববশষাডয়ি ব্াাংক ডহবসবব োডয়ে পালন কিা। 
 

➢ সমবায় সডমডি আইন ও ডবডধমালা এবাং ব্াাংবকি উপ-আইন প্রমািাববক এি সেস্ সমূহ ও সমবায় 
সাংডিষ্ট ব্ডক্ত বা িডিষ্ঠানসমূবহি সাবথ্ সকল িকাি ব্াাংডকাং ও বাডিডয্ক কার্িক্রম পডিিালনা 
কিা। 
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর  লক্ষ্সমূহ 

➢ সমবায় প্রসক্টবি কার্িক্রম বৃডদ্ধি মাধ্বম এ প্রসক্টবিি শীষি অথ্ি সিবিাহকািী িডিষ্ঠান ডহবসবব 
ডনবযবক িডিষ্ঠা কিা; 

➢ সমবাবয়ি মাধ্বম সাংগঠিি প্রর্ প্রকান সমবয়াপবর্াগী কাবয সাো প্রেয়া; 

➢ সমবায়ীবেি ডনকট ডবশ্বস্ত িডিষ্ঠান ডহবসবব মর্িাো লাভ কিা; 

➢ ির্ুডক্ত ডনভি ি আধুডনক গ্রাম গবে প্রিালা; 
➢ গ্রাবম কমিসাংস্থান সৃডষ্ট কিাি মাধ্বম মানুবষি আয় বাডেবয় হিেডিদ্র মানুবষি সাংখ্্া কডমবয় 

আনা এবাং গ্রাবমি মানুবষি শহিমুখ্ী হওয়া কমাবনা;             

বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর  অেীকার 

➢ প্রেশ ও যাডিি িডি; 

➢ সেবস্ি িডি; 

➢ গ্রাহবকি িডি; 

➢ কমিকিি া-কমিিািীবেি িডি; 

➢ সামাডযক োডয়েববাবধি িডি; 

বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর  প্রসবাসমূহ 
ব্াাংডকাং প্রসবাসমূহ 

➢ স্থায়ী র্হসাব; 
➢ সঞ্চয়ী র্হসাব; 
➢ চলর্ি র্হসাব; 
➢ র্ির্ি/নপ-অিি ার সুর্বধা; 
➢ MICR ইন্সরুবমন্ট (নচক, র্ির্ি, নপ-অিি ার) ইসু্; 
➢ অবটাবমবটি র্িয়ার্রাং হাউে-এর সুর্বধা। 

 
 
িলডি ডহসাব  
ব্ডক্ত ও িডিষ্ঠাবনি সাধািি প্রলনবেবনি সুডবধাবথ্ি িলডি আমানি ডহসাব প্রখ্ালাসহ ব্াাংডকাং কার্ি সমবয় 
র্িবাি ইচ্ছা টাকা যমা প্রেয়া এবাং প্রিালাি সুডবধা। 
  
 
মুনা ািঃ িলডি আমানি ডহসাব যমাি উপি বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংবকি ডনয়মানুর্ায়ী প্রকান িকাি মুনা া 
িোন কিা হয়না ।  
সিকাডি, আধা-সিকাডি অথ্বা োিব্ সাংস্থাি নাবম পডিিাডলি িাডিষ্ঠাডনক ডহসাব হবি প্রকান িাযি  আোয় 
কিা হয় না। 
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সঞ্চয়ী ডহসাব 
ব্ডক্ত/িডিষ্ঠাবনি সডঞ্চি টাকা প্রলনবেবনি সডুবধাবথ্ি সঞ্চয়ী ডহসাব প্রখ্ালাি সুডবধা পাওয়া র্ায়।  
মুনা ািঃ সঞ্চয়ী ডহসাবব যমা টাকাি উপি িডিবর্াগীিামূলক হাবি মুনা া িোন কিা হয়।  
 
স্থায়ী আমানি ডহসাব 
ডবডভন্ন প্রময়াবে আকষিনীয় ডবডভন্ন িকবল্প স্থায়ী আমানি যমা িাখ্াি সুডবধা ।  
মুনা ািঃ স্থায়ী আমানি ডহসাবব যমা টাকাি উপি িডিবর্াগীিামূলক হাবি মনুা া িোন কিা হয়।  
 
র্ির্পএস: বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এর ব্বসা সম্প্রসারণ লবক্ষ্ র্ির্পএস (র্িবপার্েট 
নপনশন স্কীম) চালু কবরবে। 
 
MICR ইিসু্ট্রবমটিঃ গ্রাহকগবিি সুডবধাবথ্ি ডনিাপেভাবব প্রলনবেবনি যন্ MICR (Magnetic Ink Character 
Recognition) Code আধুডনক সম্বডলি প্রিক/প্রপ- অিি াি ইসু্ কিা হয়। 
অবটাবমবটি ডক্লয়াডিাং হাউযিঃ বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ বাাংলাবেশ ব্াাংবকি ডক্লয়াডিাং হাউবযি সেস্ পে 
লাভ কবি ১৯৬৬ ডরষ্টাবে। বাাংলাবেশ ব্াাংক ডলিঃ এি মাধ্বম আমানিকািীগি র্াবি সািাবেবশি ডবডভন্ন 
ব্ডক্ত/িডিষ্ঠাবনি সাবথ্ স্বল্প সমবয় ও ডনিাপে প্রলনবেন কিবি পাবি প্রসযন্ বাাংলাবেশ ব্াাংবকি মাধ্বম 
BACH এি আওিায় BACPS ও BEFTN এি সুডবধা িোন কিা হবচ্ছ। 
 
 
 

বাাংলাবদশ  সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর র্বর্নবয়াগ/ ঋণ নসবাসমূহ 
স্বল্প নময়াদী ঋণিঃ িসল/শস্ ঋণ 

➢ আউশ, আমন, প্রবাবিা ঋি; 
➢ গম/আলু , িডব শস্/শীিকালীন শাক-সবডয ঋি; 
➢ ভূট্টা/পাট/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবডয ঋি; 
➢ ইকু্ষ ঋি; 
➢ মধ্ম প্রময়ােী ঋি;  
➢ গভীি নলকূপ ঋি; 
➢ অগভীি নলকূপ ঋি; 
➢ হস্তিাডলি নলকূপ/প্রিায়াি পাম্প/প্রট্রিল পাম্প ঋি। 

 
 
 

বাাংলাবদশ  সমবায় ব্াাংক র্লিঃ- এর ব্াাংর্কাং নসবাসমূহ 
পশুপালন ও মৎস্ চাষ ঋণিঃ 

➢ হাবলি গরু/মডহষ ক্রয় ঋি; 
➢ মৎস্ িাষ ঋি; 
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➢ গরু প্রমাটািাযাকিি ঋি; 
➢ গাভীপালন /েগু্ধ খ্ামাি ঋি; 
➢ ছাগল/প্রভো খ্ামাি ঋি; 
➢ হাাঁস মুিডগ খ্ামাি ঋি। 

 
 
 
দীঘিবময়াদী ঋণিঃ 

➢ কৃডষ ভূডমি উন্নয়ন ঋি; 
➢ প্রসি/ কৃডষ র্ন্ত্রপাডি ক্রয় ঋি; 
➢ হাবলি গরু/মডহষ ক্রয় ঋি; 
➢ প্রসৌি ডবেু্ ৎ িাডলি প্রসি ঋি; 

 
 

অকৃর্ষ ঋণিঃ 
➢ কু্ষদ্র ঋি, মডহলা ও র্ুব কমিসাংস্থান ঋি; 
➢ সমবায় সডমডি অবকাোবমা উন্নয়ন ঋি;  
➢ সমবায় গৃহায়ি ঋি;                        
➢ িকল্প ঋি; 
➢ স্বিি  আমানি ঋি; 
➢ ক্াশ প্রক্রডিট; 
➢ পল্লী িকল্প ঋি;  
➢ কনযমুাসি ঋি (সিকাডি ও আধাসিকাডি িাকুিীযীডববেি যন্ ) 
➢ পাবসিানাল ঋি (শুধুমাত্র সিকাডি িাকুিীযীডববেি যন্  

 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি ঋি প্রসবাসমূহ 

 
স্বাধীনিাি পি কৃডষ প্রসক্টবি অন্ান্ অথ্ি সিবিাহকািী িডিষ্ঠাবনি কার্িক্রম ডবসৃ্তি হবলও বাাংলাবেশ 
সমবায় ব্াাংক কৃডষ ও অন্ান্ কু্ষদ্র ঋি সিবিাবহি প্রক্ষবত্র স্বাধীনিাপূবিকালীন প্রেবশি িথ্ম ও একমাত্র 
ব্াাংক ডহবসবব কৃডষ প্রসক্টবি ঋি সিবিাহ অব্াহি প্রিবখ্ আযও ডনযস্ব ঐডিহ্ ধবি প্রিবখ্বছ। উবল্লখ্বর্াগ্ 
ঋি খ্ািসমূহিঃ 
 
 
 
 
 
 

কৃর্ষ ঋণিঃ  
সমবায়ী িাষীবেি িাডহো অনুর্ায়ী আউশ, আমন, প্রবাবিা, 

শস্, শীিকালীন শাক-সবযী উৎপােন, মৎস্ িাষ, 

গবাডে পশু পালন, খ্ামাি ব্বস্থাপনা ও কৃডষ ভূডম 

উন্নয়ন এবাং হাবলি বলে, বীয, সাি, কীটনাশক, প্রসির্ন্ত্র, 

ট্রাক্টিসহ ডবডভন্ন ধিবনি কৃডষ উপকিি ক্রবয়ি যন্ 
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প্রকল্প ঋণ কাযিক্রমিঃ সমবায় সডমডি আইন ২০০১ (সাংবশাডধি, ২০০২),  (সাংবশাডধি, ২০১৩) এি ২৬ 
ধািা অনুর্ায়ী ব্াাংবকি আয় বৃডদ্ধি লবক্ষ্ ডবে্মান ডিনস্তি ডবডশষ্ট ঋি োেন পদ্ধডিি আমলূ পডিবিি ন 
কবি সেস্ এবাং  সেস্ বডহভূি ি সমবায় সডমডিি সেস্গিবক সিাসডি ডবডভন্ন িকবল্প (১৫% সিল 
মুনা ায়) িকল্প ঋি ডবিিি কবি থ্াবক। িাছাো পল্লীি  সুডবধা বডঞ্চি ও হি েডিদ্র মডহলাবেি ডববশষ 
সুডবধায় (১০% সিল মনুা ায় ) ঋি িোন কবি িাবেি স্বাবলম্বী হবি সহায়িা কিা। 
                                       
                                        র্বভাগওয়ারী প্রকল্প ঋণ দাদন ও 
আদাবয়র সারসাংবক্ষপিঃ 
                                                                 েনু/২০১৯ ইাং পযিন্ত   

     (লক্ষ টাকাি 
অাংবক)                                                                                               

 
ক্রিঃ 
নাং 

র্বভাবগর 
নাম 

ঋণ 
দাদবনর 
পর্রমাণ 

সর্ম
র্ির 
সাংে্া 

সদস্ 
সাংে্া 

আদায়বযাগ্ আদায় ববকয়া আদাবয়
র হার 

আসল মুনািা আসল মুনািা আসল মুনািা  
১ ঢাকা ৪৬৭.৭০ ৩২ ১২৮৩ ৪৩৭.৭১ ৮৫.৫৭ ২০৮.১৫ ৩০.০৯ ২২৯.৫৬ ৫৫.৪৮ ৪৮.০০

% 
২ চট্টগ্রাম ৪৪.০০ ০২ ৮৮ ৪৪.০০ ১২.৪২ ২৩.০১ ৪.১৯ ২০.৯৯ ৮.২৩ ৫২.৩০

% 
৩ রােশাহী ৫১৯.০৫ ২৫ ১১০১ ৪৬৭.৮

৮ 
১৭৫.০
০ 

২৪২.৪০ ৫১.১৯ ২২৫.৪৮ ১২৩.৮১ ৪৫.৬৭
% 

৪ েুলনা ১৪৮.৯০ ১০ ৩৬০ ১৪৮.৯০ ৬৯.০৪ ৫২.৩০ ২০.০২ ৯৬.৬০ ৪৯.০২ ৩৩.১৮
% 

৫ বর্রশাল ১৪.২৫ ০২ ৩৬ ১৪.২৫ ৫.৭০ ৭.১৩ ১.৮১ ৭.১২ ৩.৮৯ ৫০.০০
% 

৬ রাংপরু ২৩৬.৯০ ১২ ৫৩৬ ২৩৬.৯০ ৭৮.২২ ১৪৩.৮৬ ২৬.০৮ ৯৩.০৪ ৫২.১৪ ৬০.০০
% 

৭ র্সবলট ৩১.৪০ ০৪ ৭৮ ৩১.৪০ ১৩.৭৬ ১৭.২০ ৩.৩৮ ১৪.২০ ১০.৩৮ ৫৫.০০
% 

৮ ময়মন
র্সাংহ 

১৭১.২০ ১৪ ৩৮৬ ১৬৩.৪
৮ 

৪১.৩২ ১০৭.৮০ ২৪.২২ ৫৫.৬৮ ১৭.১০ ৬৬.০০
% 

 সবিবমাটিঃ ১৬৩৩.
৪০ 

১০১ ৩৮৬
৮ 

১৫৪৪.৫
২ 

৪৮১.০
৩ 

৮০১.৮৫ ১৬০.৯
৮ 

৭৪২.৬৭ ৩২০.০৫ ৫২.০০
% 
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কনেমুাসি ঋণিঃ 
সীডমি আবয়ি সিকাডি/আধা-সিকাডি প্রপশাযীডববেি যীবনর্াত্রাি মান উন্নয়বন সহায়িা এবাং গৃহাস্থলী কবমি 
ব্বহার্ি দ্রব্াডে, প্রভাগ্পি্ ক্রবয়ি সহায়িা িোন কিাি লক্ষ্ ডনবয় কনযমুাসি ঋি িাল ুকিা হবয়বছ। এ 
ঋবিি মুনা াি হাি ১৫% (সিল মুনা া)। ২০১৮-১৯ অথ্ি বছবি কনযমুাসি ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ১০৬ যন 
এবাং ঋি োেবনি পডিমাি ০৪ প্রকাটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাযাি টাকা। এ পর্িন্ত কনযমুাসি ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া 
২৪৩৪ যন এবাং ঋি োেবনি পডিমান ৪৫ প্রকাটি ৪২ লক্ষ ৩০ হাযাি  টাকা । ঋি আোবয়ি হাি ৯২.৮৫ 
%। 
 
 

 
পাবসিানাল নলানিঃ   
সিকাডি িডিষ্ঠাবনি স্থায়ী কমিকিি া/কমিিািীবেি যীবন র্াত্রাি মান উন্নয়বন সহায়িা কিাি  লবক্ষ্ (প্রর্মনিঃ 
গৃহসাযসজ্জা/প্রমিামি, ডিডকৎসা, ডশক্ষা, মটির্ান ক্রয়, ডববাহ সাংক্রান্ত) সহয শবিি  পাবসিানাল ঋি িালু কিা 
হবয়বছ। এ ঋবিি মুনা াি হাি ১৫% (সিল মুনা া)। এ ঋবিি ঋি সীমা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ ) হাযাি টাকা 
প্রথ্বক ৫,০০,০০০ (পাাঁি লক্ষ) টাকা । ২০১৮-১৯ অথ্ি বছবি পাবসিানাল ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ১১৭৫ যন এবাং 
ঋি োেবনি পডিমাি ২৮ প্রকাটি ৪১ লক্ষ টাকা। এ পর্িন্ত পাবসিানাল ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ৩৬৫৮ যন এবাং 
ঋি োেবনি পডিমাি ৮৬ প্রকাটি ১৫ লক্ষ ৫৫ হাযাি টাকা। ঋি আোবয়ি হাি ৯৪%।  
 

 
 
স্বণি বন্ধকী ঋণিঃ 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ-এি কার্িক্রম সম্প্রসািি, ঋি কার্িক্রবম ডবডনবয়াগ বৃডদ্ধ ও আয় বৃডদ্ধি লবক্ষ্ 
ব্াাংবকি ক্াশ কাউটাবিি মাধ্বম সিাসডি সাধািি গ্রাহকবেি মবধ্ স্বিি বন্ধকী ঋি কার্িক্রম পডিিালনা 
কিা হবচ্ছ। ২০১৮-১৯ অথ্ি বছবি ঋি োেবনি পডিমান ১৭ প্রকাটি ২৩ লক্ষ ৫৫ হাযাি টাকা। ৩০-০৬-
২০১৯ িাডিখ্ পর্িন্ত এ ঋবিি ডস্থডি ৪০,৯৮,৯০,৩০০.০০/- টাকা ও গ্রাহক সাংখ্্া ৪৫০২  যন। ১% বীমা 
সহ এ ঋবিি মুনা াি হাি ১৮% (সিল সুে)। 
 

 
মর্হলা ঋণিঃ 
প্রেবশি প্রমাট যনবগাষ্ঠীি অবধিক নািী হবলও সমবায় সডমডিবি নািীি অন্তভুি ডক্ত প্রমাট সমবায়ীি মাত্র ১৮ 
শিাাংশ। এ সকল নািী কৃডষসহ িায় িডিটি উৎপােন কবমি গুরুেপূিি অবোন িাখ্বছন। নািী উবে্াক্তাগি 
অবপক্ষাকৃি েক্ষ, প্রলনবেবন অডধকিি সৎ ও ডনষ্ঠাবান হওয়ায় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ হবি নািী 
সমবায়ীবেি কমিসাংস্থাবনি যন্ আগ্রহী মডহলা  সমবায় সডমডিবি বাডষিক ১০% সিল মুনা ায় ঋি ডবিিি 
কিা হয়। ২০১৮-১৯ অথ্ি বছবি ০১ টি মডহলা সমবায় সডমডিবি ৪০ যন মডহলা সেবস্ি মাবি ২০ লক্ষ 
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টাকা ঋি োেন কিা হবয়বছ। এ পর্িন্ত ২৯ টি মডহলা সমবায় সডমডিি মাধ্বম ৮৮৯ যন মডহলাবক ০৩ 
প্রকাটি ৬৫ লক্ষ ৭০ হাযাি টাকা ঋি োেন কিা হয়। 
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বিি মান সিকাি সাধািি যনগিবক প্রসবা িোবনি প্রক্ষবত্র সবিত্র 

ডিডযটালাইবযশবনি প্রর্ উবে্াগ গ্রহি কবিবছ, িািই অাংশ ডহবসবব বাাংলাবেবশ 

ডবে্মান ি ডসডল ব্াাংকসমূহ Online প্রলনবেন কার্িক্রমসহ Mobile Banking, 

Agent Banking, Digital Financial Services ইি্াডে কার্িক্রম িাল ুকবিবছ। 

বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ িািই ধািাবাডহকিায় ইডিমবধ্ Digital 

Financial Services (DFS) িালকুিবিি উবে্াগ গ্রহি কবিবছ। প্রস লবক্ষ্ এই 

ব্াাংবকি DFS সাডভি বসি নামকিি কিা হবয়বছ “র্বর্নময়”।“র্বর্নময়” নাবমি 

প্রলাবগা প্রট্রিমাকি  প্রিডযবেশবনি যন্ প্াবটট ডিযাইন ও প্রট্রিমাকি স অডধেপ্তি 

বিাবি আববেন পত্র োডখ্ল কিা হবয়বছ। এ কার্িক্রম িালুকিবিি যন্ প্রর্াগ্ 

িডিষ্ঠাবনি ডনকট প্রথ্বক Request for Expression of Interest (EOI) 

আহবান ও গ্রহি কিা হবয়বছ।  

বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক িাথ্ডমক পডিকল্পনা অনুর্ায়ী ৫০,০০০ (পঞ্চাশ 

হাযাি) সমবায় সডমডিি মাধ্বম DFS কার্িক্রম বাস্তবায়ন কিবব র্া 

পর্িায়ক্রবম আিও সম্প্রসািি কিা হবব। ভডবষ্বি সমবায় সডমডি, ব্ডক্ত, 

সেস্ পর্িাবয়ও এ কার্িক্রম সম্প্রসািি কিা হবব।  

এ কার্িক্রম স লভাবব বাস্তবায়ন কিা সম্ভব হবল সমবায় সডমডিি 

সাডবিক কার্িক্রবম গডিশীলিা আসবব এবাং সেস্বেি আথ্ি-সামাডযক উন্নয়বন 

গুরুেপূিি অবোন িাখ্বি সক্ষম হবব।                     
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র্প্রর্ন্সপ্াল অর্িসার 
ডমবসস ডশখ্া বেূয়া কাযী মবনায়াি প্রহাবসন প্রমািঃ প্রগালাম শাহাডিয়াি 
কাযী যডসম উডেন আখ্ন্দ প্রমািঃ এহবিশাম উল 

আবিড ন 
শািডমন যাহান সাথ্ী 

ডলয়াকি ডবন ইমোে আলীমুজ্জামান সাথ্ী আবেলু হান্নান 
প্রমািঃ মডহউডেন প্রমাহাম্মে যাববে ডময়া ডনমিল িন্দ্র নাথ্ 
প্রমািঃ আডমনলু ইসলাম 
িাযীব 

শাহ্ খ্ন্দকাি প্রমাডমনলু হক প্রমাহাম্মে িাবিক হাসান 
িানা 

                                                     র্নবিাহী 
কমিকিি াবনৃ্দ 
                                         মহাব্বস্থাপক ও প্রধান 
র্নবিাহী কমিকিি া 
                                           যনাব প্রমািঃ প্রমাডমনুল হক 
িালুকোি  
                                                              
উপ-মহাব্বস্থাপক  
যনাব নাডগিস আক্তাি 
যনাব িিিা িভা প্রেবী (ভািিাপ্ত) 

 যনাব প্রমািঃ আবেলু আলীম (ভািিাপ্ত) 
                                
 

সহকারী মহাব্বস্থাপক 
প্রমািঃ আবুল বাসাি হাওলাোি 
মুহাম্মে হাডববুি িহমান 
প্রমািঃ আহসানুল গডন 
প্রমািঃ কামাল উডেন 
প্রমািঃ সামসুল আলম 
প্রমািঃ কামরুজ্জামান 
এস.এম.যাহাঙ্গীি প্রহাসাইন 
প্রমািঃ আব ুিাবলব 
প্রমািঃ প্রহোবয়ি কবীি 

                     প্রমািঃ যডসম 
উডেন ভূাঁ ইয়া                       
                     প্রমািঃ 
আশ াকুজ্জামান 
                      প্রমািঃ আবেিু 
িাজ্জাক 
                      মুহাম্মে 
হাড যিু িহমান 
                      প্রমািঃ হাডববিু 
িহমান 
                      পাংকয 
কুমাি ডবশ্বাস 
                      প্রমািঃ লডি ুল 
বািী 
                      প্রমাছািঃ 
মডনিা খ্ািুন 
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প্রমািঃ আবুল কালাম আযাে 
(মডনি) 

প্রমািঃ মশুড কুি িহমান প্রমাহাম্মে নাযমলু হক 

প্রমািঃ আবেিু িডহম প্রমািঃ  ারুক প্রহাবসন প্রমািঃ িডিকুল ইসলাম 
প্রমািঃ নরুুল ইসলাম 
(স্বপন) 

প্রমাহাম্মে নরুুল ইসলাম প্রমাহাম্মে শড কুল 
ইসলাম 

প্রমািঃ আলমগীি প্রহাবসন প্রমািঃ মাহববুুল হক প্রমািঃ প্রসাহিাব উডেন 
প্রমািঃ আবলু কালাম 
আযাে 

প্রমাছািঃ সালমা আক্তাি শিী  ইকবাল মাহমেু 

ডি.এম প্রমাবশিে তসয়ে প্রমাযাবম্মল হক 
মাহমুে 

প্রমাছািঃ প্রিাশনা প্রিৌধুিী 

ছািওয়াি আলম নাযনীন আিা পািভীন প্রবগম কামরুননাহাি 
প্রমািঃ যাহাঙ্গীি আলম ডমবসস প্রিাকসানা আিা 

প্রবগম 
হাডববুি িহমান অপ ু

 
র্সর্নয়র অর্িসার 
প্রমািঃ শডহেলু্লাহ হাবিয প্রবগম শামসুন্নাহাি নুি প্রমাহাম্মে 
প্রমািঃ প্রসাবহল সিকাি প্রবগম নাযমুন নাহাি প্রমািঃ হাড যিু িহমান 
প্রমািঃ প্রমাস্তাইন ডবল্লাহ প্রমাসািঃ যবুয়না প্রবগম প্রবগম নিুন্নাহাি 
 ািহানা িহমান প্রমািঃ নাডহে প্রসাবহান প্রমািঃ িড কুল ইসলাম 
প্রমািঃ আবনায়াি প্রহাবসন আছমা আক্তাি প্রমাহাম্মে সমুন ডময়া 
এস.এম যাডকি প্রহাবসন প্রমািঃ প্রমাযাহারুল ইসলাম 

সিকাি 
সাই ুল ইসলাম 

প্রমািঃ ওমি  ারুক প্রমািঃ এহসানলু বািী  
ডবষু্ণ ডযৎ িন্দ্র োশ প্রমািঃ সালাউডেন  

 
  

  র্নবিাহী কমিকিি াবনৃ্দ 
অর্িসার 
প্রবগম সামসুন নাহাি  প্রমািঃ রুহুল আডমন প্রমািঃশাহডিয়াি আশিা  
যবুাবয়ে আহাম্মে প্রমািঃ আবুল প্রহাবসন নান্ন ু বডশিা আক্তাি প্রযডম 
প্রমািঃ আবুল খ্াবয়ি 
নুরুল্লাহ 

প্রমািঃ নিূ আলম ডযবকা 
প্রমািঃ প্রহমাবয়িুল কবীি 

প্রমািঃ এনাবয়ি উল্লাহ আডবি আহবমে প্রিৌধিুী  যয়ন্ত গাঙ্গলুী 
মুহাম্মে প্রেবলায়াি  প্রসাডনয়া আক্তাি সুডম প্রমািঃ রুহুল আডমন 
ইসমাইল প্রহাবসন আলাউডেন আহবমে প্রমািঃ আওিঙ্গবযব মুিী 
প্রমািঃ আলী প্রহাবসন প্রমািঃ মাহববুুি িহমান প্রমািঃ  ারুক প্রহাবসন 
প্রবগম সামছুন্নাহাি (প্রশলী) পূযা সিকাি প্রমািঃ  ডিে প্রহাবসন 
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আেুল কাবেি প্রমািঃ 
ইডলয়াস প্রবগম িাডনয়া যাহান যনু ু কামাল প্রহাবসন 

প্রমাহাম্মে সি ুজ্জামান প্রমািঃ আলম ডসকোি প্রহাবসন আহবম্মে 
প্রমািঃ যলুকাি নাইন প্রমািঃ ডমনহাযিু িহমান িাবমল-ঈ-গাযী ডমলকী 
প্রমািঃ শডহে উল্াহ প্রমািঃ মডনরুজ্জামান িুমানা আক্তাি 
প্রমািঃ শড কুল ইসলাম প্রমািঃ যডহরুল ইসলাম প্রমািঃ মশুড কুি িহমান 
প্রমািঃ নরুুল ইসলাম অসীম কুমাি সাহা  
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ঊর্ধ্িিন র্নবিাহীবনৃ্দ 

  
 
 
 
 
 
 

         যনাব প্রমািঃবমাডমনুল হক িালুকোি 
       মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবিাহী কমিকিি া  

 
     উপ-মহাব্বস্থাপক বৃন্দ 

 
 

 
 
 

                                                           
        
                                   ডমবসস নাডগিস আক্তাি                         
ডমবসস িিিা িভা প্রেবী (ভািিাপ্ত) 
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                                                যনাব প্রমািঃ আবেলু আলীম 
(ভািিাপ্ত)            
                                               
                                                    সহকারী-
মহাব্বস্থাপক বৃন্দ 
 
 
 
 
 
 
 
 যনাব প্রমািঃ আবলু বাসাি হাওলাোি  যনাব  মুহাম্মে হাডববুি িহমান           যনাব প্রমািঃ 
আহসানুল গডন      যনাব  প্রমািঃ কামাল উডেন 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
          যনাব প্রমািঃ সামসুল আলম          যনাব প্রমািঃ কামরুজ্জামান    যনাব এস এম যাহাঙ্গীি 
প্রহাসাইন      যনাব প্রমািঃ আবু িাবলব 
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        যনাব প্রমািঃ প্রহোবয়ি কবীি      যনাব প্রমািঃ যডসম উডেন ভূাঁ ইয়া     যনাব প্রমািঃ 
আশ াকুজ্জামান     যনাব প্রমািঃ আবেিু িাজ্জাক 

 

                          
                               
 

 

 
 
  
  যনাব মুহাম্মে হাড যিু িহমান         যনাব প্রমািঃ হাডববুি িহমান          যনাব পাংকয কুমাি 
ডবশ্বাস       যনাব প্রমািঃ লডি ুল বািী 
 
 
           
     

 
 

  
 
 
 

                                                             যনাব প্রমাছািঃ মডনিা 
খ্ািুন 
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প্রিয়ািম্াবনি বািি া 

সম্মার্নি প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 
আসসালামু আলাইকুম। বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি ৪২ িম বাডষিক সাধািি সভায়  সকলবক 

সমবায়ী শুবভচ্ছা । এ সভায় আপনাবেি স্বাগি যানাবি প্রপবি আডম সম্মাডনি প্রবাধ কিডছ।  আমাবেি িডি 
আপনাবেি অডবিল আস্থা ও সমথ্িবনি যন্ অন্তবিি অন্তিঃস্থল হবি  কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কিডছ। আপনািা  
যাবনন যাডিি যনক বঙ্গবনু্ধ প্রশখ্ মুডযবুি িহমান এি স্বপ্ন ডছবলা সমবাবয়ি মাধ্বম প্রেবশি অথ্িনীডিবক 
মযবুি ডভডত্তি উপি োাঁে কডিবয় প্রেশবক প্রসানাি বাাংলা ডহবসবব গবে প্রিালা। প্রর্ কািবি যাডিি যনক 
বঙ্গবনু্ধ প্রশখ্ মডযবুি িহমান স্বাধীন বাাংলাবেবশি পডবত্র সাংডবধাবনি ১৩নাং অনুবচ্ছবে সমবায়বক সম্পবেি 
মাডলকানাি ডদ্বিীয় খ্াি (অথ্ি্াৎ প্রর্ৌথ্ মাডলকানাি অবথ্ি সমবায়ী) ডহবসবব স্বীকৃডি প্রেন। বাাংলাবেবশি িথ্ম 
পঞ্চবাডষিকী পডিকল্পনায় কৃডষ ও মৎস্ সহ ডবডভন্ন প্রসক্টবি সমবাবয়ি সুডনডেিষ্ট লক্ষ্ উবেশ্ ডনধিািি কবি। 
ডকন্তু ৭৫ এি ১৫’ আগষ্ট যাডিি যনক প্রক সপডিবাবি হি্াি মাধ্বম িাাঁি এই স্বপ্নবক বাধাগ্রস্থ কবি 
সমবায় আবন্দালনবক ব্থ্ি কিা হয়। র্াি  বল এনডযও, ডববেশী প্াবকয পডলডস, মুক্ত বাযাি অথ্িনীডি 
এবাং প্রলাবালাইবযশাবনি প্র বি  সমবায় হবয় উবে ডনয বাসভববন পিবাসী। িবব আশাি কথ্া এই প্রর্, 
বঙ্গবনু্ধি সুবর্াগ্ কন্া আমাবেি ডিয় প্রনত্রী মাননীয় িধানমন্ত্রী যনবনত্রী প্রেশিত্ন িােনায়ক প্রশখ্ হাডসনাি 
সুবর্াগ্ প্রনিৃবে ও েিুেশী ডিন্তা প্রিিনায় সমবাবয়ি মাধ্বম প্রেবশি গিীব েিুঃখ্ী মানুবষি আথ্ি-সামাডযক 
উন্নয়বনি মধ্  ডেবয় বঙ্গবনু্ধি প্রসানাি বাাংলা িডিষ্ঠাি স্বপ্ন বাস্তবিায় রূপ লাভ কিবছ। আমাবেি অবনক 
সীমাবদ্ধিা থ্াকা স্ববত্ত্ও  প্রসই লক্ষ্ বাস্তবায়বন আমাবেি ব্বস্থাপনা কডমটি ডনিলসভাবব কায কবি র্াবচ্ছ। 
আপনাবেি অবগডিি যন্ ব্বস্থাপনা কডমটি ডবগি এক বছবিি কমিকাি ‘‘বাডষিক িডিববেন ২০১৮-
২০১৯’’ এি মাধ্বম আমিা িুবল ধিাি প্রিষ্টা কিডছ।  

র্প্রয় প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 

বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এ বছি ৭২ বছবি পোপিন কবিবছ। এ েীঘি পথ্ পডিক্রমায় আমিা 
গভীি শ্রদ্ধাভবি স্মিি কিডছ। এ িডিষ্ঠাবনি উবে্াক্তা সমবায়ী প্রনিৃবৃন্দ, ব্বস্থাপনা কডমটিি োডয়ে 
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পালনকািী ডনববডেি িাি ব্ডক্তবগি, কমিকিি া-কমিিািীবৃন্দ, পৃষ্ঠবপাষকবৃন্দ র্াবেি প্রমধা, শ্রম, সাহার্্ 
সহবর্াডগিায় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এ পর্িাবয় আসবি সক্ষম হবয়বছ।  

সম্মার্নি প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 
আপনািা অবডহি আবছন প্রর্, ডবডভন্ন িডিকূলিা থ্াকা স্ববত্ত্ও গিানগুডিক কৃডষ ঋবিি পাশাপাডশ 

আমিা র্ুবগাপবর্াগী িকল্প ঋি, কনযমুাসি ঋি/পাবসিানাল ঋি, স্বিি আমানি ঋিসহ অকৃডষ খ্াবি ঋি িোন 
শুরু কবিডছ। এি মাধ্বম আহডিি লাভ হবি উৎপােন বৃডদ্ধসহ মডহলা উবে্াক্তা সৃডষ্ট ও ক্ষমিায়বনি 
মাধ্বম সমবায় প্রসক্টবি নিুন নিুন আত্ম-কমিসাংস্থাবনি সুবর্াগ সৃডষ্ট হবচ্ছ। এভাবব আথ্িসামাডযক উন্নয়বনি 
প্রক্ষবত্র ভূডমকা িাখ্াি মাধ্বম মাননীয় িধানমন্ত্রী প্রেশ-িত্ন যনবনত্রী িােনায়ক প্রশখ্ হাডসনাি ‘রূপকল্প-২০২১’ 
বাস্তবায়বন বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডনিলসভাবব কায কবি র্াবচ্ছ। 

র্প্রয় প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 
              নািায়িগঞ্জ প্রযলাি ১৪৯নাং বঙ্গবনু্ধ সেবক (শহবিি িািবকবন্দ্র) বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক 
ডলিঃ এি ১৬ কাো যডমি ওপি ১০(েশ) িলা ডবডশষ্ট  ডবএসডবএল কমাডশিয়াল কমবেক্স এি ে’ুটি 
প্রবযবমটসহ ১০ম িলা পর্িন্ত ভবন  ডনমিাবিি কায উবভােন কিা হয় গি ০৪/০৩/২০১৫ রীিঃ, প্রিায 
বুধবাি, সকাল ১১.৪৫ ঘটিকায়। উবভােনী অনুষ্ঠাবন ডভডত্ত িস্তি স্থাপন কবিন যনাব প্রমািঃ মডসউি িহমান 
িাঙ্গাাঁ, এমডপ,মাননীয় িডিমন্ত্রী, স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালয়, গিিযািন্ত্রী বাাংলাবেশ 
সিকাি। গি ৩১/০৮/১৮ িাডিবখ্ ভবন ডনমিাি কায সমাপ্ত হয় এবাং ২০/১১/১৮ িাডিবখ্ উক্ত ভবন 
ব্াাংবকি হস্তান্তি গ্রহি কডমটি কিৃি ক ঠিকাোিী িডিষ্ঠাবনি ডনকট হবি হস্তান্তি গ্রহি কিা হয়। ভববনি ১ম 
িলা হবি ৫ম িলা পর্িন্ত বিাে িোন কিা হয় গি ২৭/১২/১৮ িাডিবখ্ এবাং ৬ষ্ঠ িলা হবি ১০ম িলা 
পর্িন্ত ইডিমবধ্ ভাো িোন কিা হবয়বছ। এছাো ছাবেি উপি ৪,৫০০ বগি ুট যায়গা প্রিষু্টবিবটি যন্ 
ভাো প্রেওয়া হবয়বছ। 

 

সম্মার্নি প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 
     বিি মান সিকাি সাধািি যনগিবক প্রসবা িোবনি প্রক্ষবত্র সবিত্র ডিডযটালাইবযশবনি প্রর্ 

উবে্াগ গ্রহি কবিবছ, িািই অাংশ ডহবসবব বাাংলাবেবশ ডবে্মান ি ডসডল ব্াাংকসমূহ Online প্রলনবেন 
কার্িক্রমসহ Mobile Banking, Agent Banking, Digital Financial Services ইি্াডে কার্িক্রম িালু 
কবিবছ। বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ িািই ধািাবাডহকিায় ইডিমবধ্ Digital Financial Services 

(DFS) িালুকিবিি উবে্াগ গ্রহি কবিবছ। প্রস লবক্ষ্ এই ব্াাংবকি DFS সাডভি বসি নামকিি কিা হবয়বছ 
“র্বর্নময়”।“র্বর্নময়” নাবমি প্রলাবগা প্রট্রিমাকি  প্রিডযবেশবনি যন্ প্াবটট ডিযাইন ও প্রট্রিমাকি স 
অডধেপ্তি বিাবি আববেন পত্র োডখ্ল কিা হবয়বছ। এ কার্িক্রম িালুকিবিি যন্ প্রর্াগ্ িডিষ্ঠাবনি 
ডনকট প্রথ্বক Request for Expression of Interest (EOI) আহবান ও গ্রহি কিা হবয়বছ। বাাংলাবেশ 
সমবায় ব্াাংক িাথ্ডমক পডিকল্পনা অনুর্ায়ী ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযাি) সমবায় সডমডিি মাধ্বম DFS 
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কার্িক্রম বাস্তবায়ন কিবব র্া পর্িায়ক্রবম আিও সম্প্রসািি কিা হবব। ভডবষ্বি সমবায় সডমডি, ব্ডক্ত, 
সেস্ পর্িাবয়ও এ কার্িক্রম সম্প্রসািি কিা হবব। এ কার্িক্রম স লভাবব বাস্তবায়ন কিা সম্ভব হবল 
সমবায় সডমডিি সাডবিক কার্িক্রবম গডিশীলিা আসবব এবাং সেস্বেি আথ্ি-সামাডযক উন্নয়বন গুরুেপূিি 
অবোন িাখ্বি সক্ষম হবব।      
 
প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ,  

     সমবায় খ্াবিি একমাত্র প্রটকসই ও শডক্তশালী িডিষ্ঠান ডহবসবব বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 
এি সাংস্কাি, আধুডনকীকিি, শডক্তশালীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবে প্রিালাি ডনডমবত্ত বাডিডয্ক/ডববশষাডয়ি 
ব্াাংবক রূপান্তি ও ব্াাংকটিবক লাভযনক ও প্রসবামূলক িডিষ্ঠান ডহবসবব সুিডিডষ্ঠি কিাি ব্াপাবি 
স্বাধীনিাি পি প্রথ্বক এ পর্িন্ত প্রবশ কবয়কবাি উবে্াগ গ্রহি কিা হবয়বছ। ডবশ্ব ব্াাংক, ইউএনডিডপ, 
আইএলও-সহ ডবডভন্ন আন্তযি াডিক ও যািীয় িডিষ্ঠান ব্াাংবকি ডবডভন্ন ডেক পিীক্ষা-ডনিীক্ষা কবি ডবডভন্ন 
সমবয় িডিববেন োডখ্ল কবিবছন। গি ১৯/০৯/১৯৮২ রীিঃ ও ২২/০৯/১৯৮৬ িাডিবখ্ গিিযািন্ত্রী 
বাাংলাবেশ সিকাবিি মন্ত্রী পডিষে সভায় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ প্রক একটি ডববশষাডয়ি ব্াাংক 
ডহবসবব অধ্াবেবশি মাধ্বম পূনগিেবনি ডসদ্ধান্ত গ্রহি কিা হয়। ডকন্তু অি্ন্ত েিুঃবখ্ি ডবষয় প্রসসব ডসদ্ধান্ত 
বাস্তবাডয়ি হয়ডন।  

    বিি মান সিকাি ক্ষমিা গ্রহবিি পি ডবগি ১৭/০১/২০১৯ িাডিবখ্ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় 
ব্াাংবকি প্রবািি রুবম এক মি ডবডনময় সভা অনুডষ্ঠি হয়। উক্ত সভায় িধান অডিডথ্ ডহবসবব গিিযািন্ত্রী 
বাাংলাবেশ সিকাবিি স্থানীয় সিকাি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী যনাব প্রমািঃ িাযলু 
ইসলাম, এমডপ এবাং ডববশষ অডিডথ্ ডহবসবব মাননীয় িডিমন্ত্রী যনাব স্বপন ভট্টািার্ি্, এমডপ, পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ডবভাবগি মাননীয় সডিব যনাব প্রমািঃ কামাল উডেন িালুকোি এবাং সমবায় অডধেপ্তবিি মাননীয় 
ডনবন্ধক ও মহাপডিিালক যনাব প্রমািঃ আেুল মডযে মবহােয়গি উপডস্থি ডছবলন। উক্ত মি ডবডনময় সভায় 
মাননীয় মন্ত্রী মবহােয় বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ-প্রক প্রঢবল সাডযবয় এবাং কমী বাডহনীবক িবয়াযবনি 
ডনিীবখ্ মাে পর্িাবয় ডবন্স্ত কবি একটি লাভযনক িডিষ্ঠান ডহবসবব গবে িুলবি িাডগে িোন কবিন। 
এযন্ ডিডন এই ব্াাংকটিবক সাংস্কাি, আধডুনকীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি প্রিালাি যন্ িাডগে িোন কবিন 
এবাং িবয়াযবন অডিদ্রুি পিামশিক/পিামশিক িডিষ্ঠান ডনবয়াবগিও গুরুোবিাপ কবিন। 

   স্থানীয় সিকাি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালবয়ি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাবগি 
১৩/০৩/২০১৯ িাডিবখ্ি ৪৭.০০.০০০০.০৪৭.১৯.১৫২(১৫)(অাংশ-১).১৪৬ নাং স্মািবকি ডনবেিশ প্রমািাববক 
সমবায় অডধেপ্তবিি ২৭/০১/২০১৯ িাডিবখ্ি ৪৭.০৬১.০০০০.০২৭.০২৮.০০৪.১৭(১৩িম খ্ি).৩২৪ নাং 
স্মািবকি মাধ্বম বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি সাংস্কাি, আধুডনকীকিি 
ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবে প্রিালাি লবক্ষ্ ৯ সেস্ ডবডশষ্ট কডমটি গেন কিা হয়। কডমটিবি পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ডবভাবগি অডিডিক্ত সডিব যনাব প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন এি সভাপডিবে অথ্ি মন্ত্রিালবয়ি আডথ্িক 
িডিষ্ঠান ডবভাগ, আইন ডবিাি ও সাংসে ডবষয়ক মন্ত্রিালয়, ডবভাডগয় সমবায় অডধেপ্তি, বাাংলাবেশ ব্াাংক 
প্রথ্বক একযন কবি িডিডনডধ অন্তভূি ক্ত কিা হয়। অত্র ব্াাংবকি সভাপডিবক সেস্ এবাং মহব্বস্থাপকবক 



 47 

সেস্ সডিব কিা হয়। কডমটিি সেস্গি ইডিমবধ্ কবয়কটি সভা কবিবছন। সমবায় তবডশষ্ট অকু্ষন্ন প্রিবখ্ 
অত্র ব্াাংবকি  সাংস্কাি, আধুডনকীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবে প্রিালাি লবক্ষ্ সকল িকাি ব্াাংডকাং ও 
বাডিডয্ক কার্িক্রম পডিিালনা কিাি উবেবশ্ কায শুরু কবিবছ। ব্াাংবকি  সাংস্কাি, আধুডনকীকিি ও 
র্ুবগাপবর্াগী কবি গবে প্রিালাি লবক্ষ্ কনসালবটট (ব্ডক্ত/িডিষ্ঠান) ডনবয়াবগি ডবষয়টি িডক্রয়াধীন আবছ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ প্রক বাডিডয্ক/ডববশষাডয়ি ব্াাংক ডহবসবব রূপান্তি কিা সম্ভব হবল 
সমবায় প্রসক্টবি একমাত্র ব্াাংডকাং িডিষ্ঠান ডহবসবব অত্র ব্াাংক সমবায় প্রসক্টিসহ সকল খ্াবি অথ্িায়বনি 
সুবর্াগ পাবব।  বল এ ব্াাংবকি সেস্ এবাং সেস্ বডহভূি ি সমবায় সডমডিসমূবহি কার্িক্রম সম্প্রসাডিি হবব 
এবাং আডথ্িকভাবব লাভবান হবব। 

প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ, 
             আমিা গিিযািন্ত্রী বাাংলাবেশ সিকাবিি স্থানীয় সিকাি ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্ত্রিালবয়ি মাননীয় মন্ত্রী যনাব প্রমািঃ িাযলু ইসলাম, এমডপ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাবগি োডয়েিাপ্ত 
মাননীয় িডিমন্ত্রী যনাব স্বপন ভট্টািার্ি্ , এমডপ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাবগি মাননীয় সডিব যনাব 
প্রমািঃ কামাল উডেন িালকুোি এবাং সমবায় অডধেপ্তবিি মাননীয় ডনবন্ধক ও মহাপডিিালক যনাব প্রমািঃ 
আডমনুল ইসলাম সহ সকল পর্িাবয়ি কমিকিি াবেি ডনকট িাবেি পিামশি, ডনবেিশনা  ও সহবর্াগীিাি যন্ 
ব্বস্থাপনা কডমটিি পক্ষ প্রথ্বক গভীি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কিডছ।  

সুর্ধবৃন্দ,  
আপনাবেি সমথ্িন, ব্বস্থাপনা কডমটিি পডিকল্পনা ও আমাবেি কমিকিি া/কমিিািীবেি ডনিলস 

িবিষ্টায় আমিা আগামীবি সমবায় বান্ধব প্রসবাি নিুন ডেগন্ত উবম্মািন কিাি ব্াপাবি আশাবােী। সবাি 
িডি িইল আবািও আন্তডিক শুবভচ্ছা। 
 
 
 
ব্বস্থাপনা কডমটিি পবক্ষ 
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(মডহউডেন আহবমে) 
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মহাব্বস্থাপক এর বািি া 
 

সম্মার্নি প্রর্ির্নর্ধবনৃ্দ, 

৪২িম বাডষিক সাধািি সভা উপলবক্ষ্ আবয়াডযি আযবকি এই অনুষ্ঠাবনি মাধ্বম 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডল. এি সকল সেস্ সমবায় সডমডি এবাং উহাি সে  ব্ডক্ত 
সমবায়ী সেস্বেি যানাই আন্তডিক অডভনন্দন ও শুবভচ্ছা। 

 
সমবায় হবচ্ছ সডম্মডলি িবিষ্টা বা সমডন্বি উবে্াগ। পৃডথ্বী সৃডষ্টি আডেকাল হবি 

মানুষ েলগি বা প্রগাষ্ঠীগিভাবব ডনবযবেি সমস্া সমাধাবনি িয়াস গ্রহি কবি চ মছ। এই 
প্রমচষ্টোে পডিবিীি নাম বা রূপ হবচ্ছ সমবায়। সমগ্র পৃডথ্বীবি সমবায় পদ্ধডি আথ্ি-
সামাডযক অবস্থা উন্নয়বনি একটি গুরুেপূিি পদ্ধডি ডহবসবব স্বীকৃডি লাভ কবিবছ। এ পদ্ধডিি 
স ল বাস্তবায়বনি মূবল হবচ্ছ সঠিক কমিপডিকল্পনা িিয়ন ও বাস্তবায়ন। 

 
বাাংলাবেবশ সমবায় পদ্ধডিবি কার্িক্রম পডিিালনাি প্রক্ষবত্র প্রগৌিবময় ইডিহাস ও 

ঐডিহ্ িবয়বছ। পাকভািি উপ-মহাবেবশ কৃডষ ঋি ডবিিবিি মাধ্বম সমবায় ডভডত্তক 
কার্িক্রম শুরু হবলও বিি মাবন অথ্িনীডিি িডিটি প্রসক্টবি সমবায় ডভডত্তক কার্িক্রম পডিিাডলি 
হবচ্ছ। বাাংলাবেশ আয কৃডষ উৎপােন বৃডদ্ধ ও খ্াবে্ স্বয়াংসম্পূিিিা অযি বন প্রর্ প্রগৌিব অযি ন 



 50 

কবিবছ িাবি বাাংলাবেবশি কৃডষ সমবায় সডমডি িথ্া বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংবকি ভূডমকা 
অনস্বীকার্ি। 

 
িােীয় নীডিগি কািবি এক সময় কৃডষ ঋি ডবিিবিি প্রক্ষবত্র বাাংলাবেশ সমবায় 

ব্াাংক ডল. ডছল একমাত্র উপর্ুক্ত মাধ্ম। ডকন্তু পিবিীবি ডবশ্ব িাযনীডি ও অথ্িননডিক 
নীডি পডিবিি বনি  বল বোাং োমদমশও নীনি পনেবিথন েমেমছ যোে ফম  বাাংলাবেশ 
সমবায় ব্াাংবকি গুরুে ক্রমান্ববয় হ্রাস প্রপবয়বছ। পডিবিীি িাযননডিক ও অথ্িননডিক 
পডিডস্থডিি সাবথ্ সামঞ্জস্ প্রিবখ্ সমবায় খ্াি বা বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডল. আশানুরুপ 
কমিপডিকল্পনা িিয়ন ও বোস্তবোেন েেমি সক্ষ  হয়নন। র্াি োয় ভাি সডম্মডলিভাবব 
সকবলি। 

 
সাম্প্রডিককাবল  বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংবকি কার্িক্রবম প্রবশ ডকছু পডিবিি ন আনা 

হবয়বছ। িন্মবধ্ উবল্লখ্বর্াগ্ ডবষয়গুবলা হবচ্ছ কৃডষ ঋি ডবিিি কার্িক্রবমি পাশাপাডশ ডবডভন্ন 
সমবায় সডমডিবি আয়বধিনমূলক িকল্প ঋি ডবিিি, মডহলাবেি কমিসাংস্থান সডৃষ্ট ও 
ক্ষমিায়বনি  লবক্ষ্ ডবডভন্ন আয়বধিনমলূক কমিসূিীবি ঋি িোনসহ ডবডভন্ন ব্বসাডয়ক 
কমিকাবি ঋি িোন, (DFS) Digital Financial Services চো ুেেমেে উমদযোগ গ্রেে 
ইিযোনদ উমিিমযোগয। 

 
 
 

 
 
অপেনদমে বিথ োন সেেোে স বোে িোমিে উন্নেমনে  মক্ষয যমর্ষ্ঠ গুরুত্ব 

নদমে আসমছ। এ  মক্ষয বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডল. ও উহাি সেস্ভূক্ত প্রকন্দ্রীয় 
ব্াাংকসমূবহি সাংস্কাবিি মাধ্বম িাডিষ্ঠাডনক সক্ষ িো বৃদ্ধদ্ধে জনয সপ্তম পঞ্চবাডষিকী 
পডিকল্পনায় সডুনডেিষ্ট নদে ননমদথশনো প্রদোন েেো েমেমছ। সপ্ত  পঞ্চ বোনষ থেীে নদে 
ননমদথশনোে আম োমে বোাং োমদশ স বোে বযোাংমেে প্রমেোজনীে সাংস্কোমেে ননন ত্ত 
সুপোনেশ  ো ো প্রপশ েেোে জনয সেেোে এেটট আন্তঃ ন্ত্রেো ে েন টট গঠন 
েমেমছন। উক্ত েন টট ইমিো মধয েোজ শুরু েমেমছ।  
 

সেেোে েিৃথে গটঠি েন টটে সপুোনেমশে আম োমে স মেোপমযোগী 
ে থপনেেল্পনো প্রেেন ও বোস্তবোেমনে  মক্ষয বোাং োমদশ স বোে বযোাংে ন ঃ এে 
সে  ে থেিথো ও ে থচোেী  োননষে ও প্রোনিষ্ঠোননে প্রস্তুনি গ্রেমনে েোজ শুরু 
েমেমছ। উেোে অাংশ নেমসমব বযোাংমেে ে থেিথো ও ে থচোেীমদে প্রপশোগি দক্ষিো 
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ও উৎেষ থিো বৃদ্ধদ্ধে জনয আধুননে বযোাংডকাং নবষমে প্রনশক্ষে গ্রেে এবাং নবদয োন 
সোাংগঠননে েোঠোম ো স মেোপমযোগী েমে সাংমশোধমনে উমদযোগ গ্রেে েেো েমেমছ।  
সেম ে ঐেোডন্তে প্রমচষ্ঠো ও সেমযোগীিোে ইনশোআিোে আ েো েোাংনিি  মক্ষয 
প্রপৌাঁছোমি সক্ষ  েমব বম  দৃঢ় প্রিযে বযক্ত েেনছ।  
                        
 
                        
                                                                                                  
(প্রমািঃ প্রমাডমনুল হক িালুকোি) 
                                                                           
         মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া   
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ব্বস্থাপনা কর্মটির  প্রর্িববদন 
 

ডবডভন্নমুখ্ী ি্াবলঞ্জ প্রমাকাডবলা কিা সবত্ত্ও ২০১৮-১৯  সময় কাবল আমিা আমাবেি ডবডভন্নমূখ্ী প্রসবা ও 
কার্িক্রম বৃডদ্ধ কবি সা ল্ অব্াহি প্রিবখ্ডছ। আপনাবেি জ্ঞািাবথ্ি ডবগি এক বছবিি কমিকাি ডনবম্ন িুবল 
ধিা হবলািঃ 
ঋি ডবিিি ও আোয়িঃ  
ডবগি এক বছবি কৃডষ ও অকৃডষ ঋি খ্াবি প্রমাট ৬০০৯.০৯ লক্ষ টাকা ডবিিি ও ৬৪২৩.০৮ লক্ষ টাকা 
আোয় কিা হবয়বছ। পূবিবিী বছবি একই সমবয় ডবিিিকৃি ঋবিি পডিমাি ৮৩৭০.৭৯ লক্ষ টাকা এবাং 
আোবয়ি পডিমাি ৬১২৬.০৪ লক্ষ টাকা।  
প্রখ্লাপী ঋি আোয় ও মামলা ডনষ্পডত্তিঃ 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ হবি ঋি গ্রহীিা ডবডভন্ন সমবায় সডমডিি সবঙ্গ প্রখ্লাপী ঋি সাংক্রান্ত ডবষবয় 
ডবডভন্ন আোলবি অবনক আবগ প্রথ্বক ডবডভন্ন মামলা িলমান িবয়বছ। ২০১৮-১৯ অথ্ি বছবিি শুরুবি ডিসপুট, 
মাডনযািী, িীট ডপটিশন ও অন্ান্ ডসডভল মামলাি সাংখ্্া ডছল ৪০টি।  প্রর্বহিু ঋি প্রখ্লাপী িডিষ্ঠানগুবলাি 
িায় সকবলই আমাবেি সেস্ প্রশয়াি প্রহাল্ডাি িডিষ্ঠান প্রসবহিু ডবগি বছবিি ন্ায় ডবজ্ঞ আোলবিি অনুমডি 
সাবপবক্ষ ডদ্ব- পাডক্ষক আলাপ আবলািনাি মাধ্বম আিও ০৫টি মামলা ডনষ্পডত্তি িবিষ্টা অব্াহি আবছ। এই 
অথ্িবছবি ডবডভন্ন সমবায় সডমডি ও িকল্প ঋি প্রখ্লাপী ব্ডক্তবেি ডনকট হবি আোয়কৃি প্রমাট অবথ্িি পডিমান 
৩৭.৭২ লক্ষ টাকা। বিি মান অথ্িবছবি ডবডভন্ন সমবায় সডমডি এবাং িকল্প, কনযমুাসি ও পাবসিানাল ঋি প্রখ্লাপী 
ব্ডক্তবেি ডবরুবদ্ধ আবিা ২৭টি মামলা োবয়ি হওয়ায় বিি মাবন প্রমাট মামলা সাংখ্্া ৬৭টি।   
 

ব্বসা ও পডিিালনাগি কার্িক্রম 
২০১৮-২০১৯ অথ্িবছবিি িুলনায় বাবযবট ঋি খ্াবি ডবডনবয়াবগি অনুবমােবনি পডিমাি ক্রমান্ববয় বাোবনা 
হবলও ববকয়া ঋি ও পাওনা  মুনা া প্র িি প্রেওয়াি পডিমাি কম র্াি  বল এ খ্াবি বছবিি প্রশবষ 
পাওনা ডস্থডি প্রববেই িলবছ। অপিডেবক, আমানি সাংগ্রবহি পডিমাি বােবলও প্রশয়াি বাযািসহ অথ্িনীডিি 
ডবডভন্ন প্রক্ষবত্র মন্দা থ্াকাি কািবি ডস্থডি ডকছুটা  হ্রাস প্রপবয়বছ।  
 
সািিী-১ 

ব্বসাডয়ক কার্িক্রম                                                                     
লক্ষ টাকাি অাংবক 

                                                                                      
                                                                                                                                                 
র্ববরণ ২০১৬-২০১৭ অথ্িবছি ২০১৭-২০১৮ অথ্িবছি ২০১৮-২০১৯ অথ্িবছি 
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অনুবমাদন/মঞ্জরুী ২০৩০২.৯৩ ১৯৮৭৪.২২ ২৩৭৩৫.২৭ 
ঋণ/র্বর্নবয়াগ ৯৩৩৯.০৯ ৬৭১০.৪৮ ৭৯০১.৪৮ 
ঋণ ও র্বর্নবয়াগ 
র্স্থর্ি 

৩৮৫৮৪.০৩ ৩৩২০৩.৪৪ ৩২৮৭৭.৬৪ 

আমানি ২১৪৩.৭৫ ২৫৪১.২৬ ২২৮২.৫৭ 
           
                              উৎসিঃ বার্ষিক প্রর্িববদন, ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবাং 
২০১৮-২০১৯ এর ব্াবলন্স সীট 
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সািিী-২ 
পডিিালনাগি কার্িক্রম 
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লক্ষ টাকাি অাংবক 

র্ববরণ ২০১৬-২০১৭অথ্িবছি ২০১৭-২০১৮অথ্িবছি ২০১৮-২০১৯অথ্িবছি 
নমাট আয় ৩৪০৬.৪৬ ২৫২২.৪৪ ২৫১১.০৩ 
পর্রচালনাগি 
মুনািা ১৩৬৫.৮৫ ৩০৮.৯৮ ২৩৮.৬০ 

নীট মুনািা ১৩০৫.৮৫ ২৪৮.৯৮ ২২৮.৬০ 
নমাট সম্পদ ৫০৩১০.২৩ ৪৫৪০৫.৮৮ ৪৬৫৬৯.৭১ 
পর্রবশার্ধি মূলধন ৬৪৯.৮২ ৬৭৮.৫৪ ৭১৪.৬৭ 
         উৎসিঃ বার্ষিক প্রর্িববদন   ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবাং ২০১৮-২০১৯ এর 
ব্াবলন্স সীট                    
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সািিী-৩ 
িাডহো প্রমািাববক অথ্ি িোন                                                     লক্ষ 
টাকাি অাংবক 
                                               
বরাবের োি  ২০১৬-১৭অথ্ি বছি ২০১৭-১৮অথ্ি বছি ২০১৮-১৯অথ্ি বছি 
কৃর্ষ ঋণ  ১০২১.৪১ ৭৬৪.৫৬ ৩৭৫.৩৪ 
অকৃর্ষ ঋণ  ৭০৪৬.৯০ ৭৬০৬.২২ ৫৬৩৩.৭৪ 
স্থায়ী সম্পদ অেি ন ৯৯৮.৮৮ ৬৯৫.৬৬ ১৫১৭.৭৯ 
অন্ান্ ৭৭.৬০ ১১৪.৪২ ২২.১৮ 
            উৎসিঃ বার্ষিক প্রর্িববদন ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ এবাং ২০১৮-২০১৯ 
র্বর্নবয়াগ,কেি  পর্রবশাধ, প্রর্ভশন  
                     োবির বাবেট। 
                                                      ব্বস্থাপনাব্বস্থাপনা  কর্মটিরকর্মটির  প্রর্িববদনপ্রর্িববদন  
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সািিী-৪ 
সাংগৃহীি আমানিআমানি  র্স্থর্ির্স্থর্ি  

               ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ ও ২০১৮-২০১৯ অথি-বেবর ব্াাংবকর সাংগৃহীি আমানবির 
পর্রমাণ সারণী-৪ এ নদোবনা হবলািঃ 
                                             (লক্ষ 

টাকার অাংবক)  
ক্রডমক 
নাং 

আমানবির র্ববরণ ২০১৬-১৭ অথ্ি 
বছি 

২০১৭-১৮ অথ্ি 
বছি 

২০১৮-১৯ অথ্ি 
বছি 

১। িলডি আমানি ৮১.০৪ ১০৬.৯৩ ৭০.২২ 
২। সঞ্চয় আমানি ৬৫০.৪৫ ৮৫১.০০ ৬৪২.৭১ 
৩। স্থায়ী আমানি ১৩৯৯.২০ ১৫৭৮.৬৯ ১৫৫৮.০৭ 
৪। ডিডপএস ১৩.০৬ ৪.৬৪ ১১.৫৭ 
  প্রমাটিঃ ২১৪৩.৭৫ ২৫৪১.২৬ ২২৮২.৫৭ 
উৎসিঃউৎসিঃ  ব্াবলিব্াবলি  সীটসীট      ২০১৬-১৭, ২০১৭-২০১৮ এবাং ২০১৮-২০১৯ অথ্িঅথ্ি--বছিবছি।।  
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সািিী-৫                 
ডনযস্বডনযস্ব  িহডবলিহডবল  প্রথ্বকপ্রথ্বক  ডবিিিকৃিডবিিিকৃি  ঋিঋি                                   লক্ষ টাকায় 
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ক্রডমক 
নাং 

ঋবণর প্রকার র্বিরণকৃি ঋবণর পর্রমাণ 
২০১৬-১৭ অথ্ি 

বছি 
২০১৭-১৮অথ্ি 

বছি 
২০১৮-১৯অথ্ি 

বছি 
১। স্বল্প প্রময়ােী কৃডষ ঋি ৪২৫.০০ ৬৯৮.৫৬ ৪০.৭৪ 
২। মধ্ প্রময়ােী কৃডষ ঋি  ২০৮.০০ ৬৬.০০ ২৬৫.০০ 
২। েীঘি  প্রময়ােী কৃডষ 

ঋি  
-  - 

৩। অকৃডষ ঋি ৭০৪৬.৯০ ৭৬০৬.২২ ৫৭০৩.৩৪ 
 প্রমাটিঃ ৭৬৭৯.৯০ ৮৩৭০.৭৮ ৬০০৯.০৮ 

                উৎসিঃউৎসিঃ  ক্াশক্াশ  একাউএকাউটট  ২০১২০১৬৬--১১৭৭  অথ্িঅথ্ি--বছিবছি  ওও  ডনযস্বডনযস্ব  িহডবলিহডবল  ঋিঋি  ডবিিিডবিিি  ২০১২০১৭৭--২০১২০১৮৮  ওও  
২০১২০১৮৮--২০১২০১৯৯  অথ্িঅথ্ি--বছিবছি  
                                                                    
                                                                                                                    ব্বস্থাপব্বস্থাপনানা  কর্মটিরকর্মটির  
প্রর্িববদনপ্রর্িববদন 

সািিীসািিী  --৬৬ 
আোয়বর্াগ্ ও আোয়কৃি কৃডষ ঋবিি অবস্থা 

  
২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছবি ঋি োেন, আোয়বর্াগ্ ও আোয় ডববিিী (ডনযস্ব িহডবল ঋি) 

                             (লক্ষ টাকাি অাংবক) 
ক্রিঃ
 
নাং 

ব্াাংক
/ 

সর্মর্ি
র 
নাম 

০১-০৭-২০১৮ ইাং িার্রবে 
পাওনা 

র্বির
ণ 
১৮-
১৯ 
অথি 
বের 

আদায়বযাগ্  
২০১৮-২০১৯ 

আদায় 
২০১৮-২০১৯ 

আদাবয়
র 

শিকরা 
হার 

আসল মুনািা 
ও 

দন্ডসুদ 

নমাট আসল মুনািা 
ও 

দন্ডসুদ 

নমাট আসল মুনািা 
ও 

দন্ডসুদ 

নমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
১ নকন্দ্রী

য় 
সমবা
য় 
ব্াাংক 
র্লিঃ/স
র্মর্ি 

৬৫১.৮
৫ 

২৪৫.৮৪ ৮৯৭.৬
৯ 

৯০.০০ ৩৩৭.৯
৯ 

২৬৩.২৩ ৬০১.২২ ৩১১.৬৫ ৩৭.১৮ ৩৪৮.
৮৩ 

৫৮.০২
% 

২ সমবা
য় 
ভূর্ম 
উন্নয়ন 
ব্াাংক 
র্লিঃ 

৭০৪.৯৯ ৬৫৭.২৬ ১৩৬২.২
৫ 

২১৫.০
০ 

৪৮৬.৬
০ 

৬৫২.০৪ ১১৩৮.৬
৪ 

১৫৫.৫৯ ৫৬.১০ ২১১.৬
৯ 

১৮.৫৯
% 

 নমাটিঃ ১৩৫৬.
৮৪ 

৯০৩.১০ ২২৫৯.৯
৪ 

৩০৫.০
০ 

৮২৪.৫৯ ৯১৫.২৭ ১৭৩৯.৮
৬ 

৪৬৭.২৪ ৯৩.২৮ ৫৬০.৫
২ 

৭৬.৬১
% 

  
উৎসিঃউৎসিঃ  ঋিঋি  িোনিোন  ওও  আোয়আোয়  ডবভাবগিডবভাবগি  ২০১২০১৮৮--২০১২০১৯৯  অথ্িঅথ্ি  বছবিিবছবিি  ব্াাংকব্াাংক//  সডমডিসডমডি  ওয়ািীওয়ািী  ঋিঋি  োেনোেন  ওও  

আোবয়িআোবয়ি  ডববিিীডববিিী।।  

  

               
year 
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সািিীসািিী  --৭৭  
                                            ৫০০০.০০ টাকা পর্িন্ত পুনিঃি ডসলকৃি ঋি 
আোবয়ি অবস্থা 

                                                     (লক্ষ টাকাি অাংবক) 
ক্রিঃ 
নাং    

র্বভাবগর নাম 
০১.০৭.২০১৮ 
িার্রবে মাবে  

পাওনা 

২০১৮-২০১৯ অথি বেবর 
আদায়  

সবিবমাট 
হালনাগাদ 
আদায় 

(৩০-০৬-
১৯পযিন্ত) 

আসল মুনািা ও 
দন্ড 

মুনািা 

নমাট আদায়/সমন্বয় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
    আসল সুদ ও দন্ডসুদ 

(সমন্বয়) 
 

১ ঢাকা র্বভাগ ৩৩৯.৩৪ ১৫৯.৭৮ ১.৮৭ - ১৫৯৭.৩৭ 
২ চরগ্রাম ও র্সবলট 

র্বভাগ 
৩৩০.৭৯ ৯৮.৬৩ ১২.০৬ - ২৯৩৭.৭৪ 

৩ রােশাহী ও 
রাংপরু র্বভাগ 

৫০২.৭৮ ১০১১.৫৪ ৫.৬০ - ১৪০২.২৯ 

৪ েুলনা ও বর্রশাল 
র্বভাগ 

৩৮৬.২১ ১২৭.৫১ ১০.৩৫ - ২২২৫.৩৮ 

 সবিবমাটিঃ ১৫৫৯.১২ ১৩৯৭.৪৬ ২৯.৮৮ - ৮১৬২.৭৮ 

  
উৎসিঃউৎসিঃ  ঋিঋি  আোয়আোয়  ডবভাগডবভাগ  হবিহবি  িাপ্তিাপ্ত  পুনিঃি ডসবলিপুনিঃি ডসবলি  ঋিঋি  আোয়আোয়  ডববিিীডববিিী।।  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ব্বস্থাপনা কডমটিি সভা 
 
২০১৮-১৯ অথিবেবর ব্বস্থাপনাব্বস্থাপনা  কডমটিিকডমটিি  ১১ টি সভা হবয়বে । ব্বস্থাপনাব্বস্থাপনা  কডমটিিকডমটিি  ১১ টি সভার 
নকান সভাবিই ০৬ েবনর কম সদস্ উপর্স্থি র্েবলন না।  
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২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছবি ব্বস্থাপনাব্বস্থাপনা  কডমটিিকডমটিি    সভায় উপডস্থডিি ডববিি  

 
ক্রিঃনাং নাম পেবী সভাি সাংখ্্া উপডস্থডি 

 
১ যনাব মডহউডেন আহবমে প্রিয়ািম্ান ১১ টি ১১টি 
২ যনাব প্রিৌধুিী প্রমািঃ আ যাল 

প্রহাবসন ডনছাি 
ভাইস-প্রিয়ািম্ান ১১ টি ০৩টি 

৩ যনাব আলহাজ্ব এ.প্রক.এম. হাডববুি 
িহমান িাাঁন  

পডিিালক ১১ টি ০৫টি 

৪ যনাব এ.এম.এম সাহাবুেীন পডিিালক ১১ টি ০৮টি 
৫ যনাব প্রমাস্ত া প্রসডলম প্রবঙ্গল পডিিালক ১১ টি ০৭টি 
৬ যনাব িািঃ আযম খ্ান প্রনামান  পডিিালক ১১ টি ০৫টি 
৭ ডমবসস সালমা ডবনবি ইসলাম পডিিালক ১১ টি ১১টি 
৮ যনাব প্রমািঃ আ যাল প্রহাবসন 

অডিডিক্ত সডিব, পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ডবভাগ 

পডিিালক 
সিকাি কিৃি ক 
মবনানীি 

১১ টি ০৮টি 

৯ যনাব প্রমািঃ  খ্রুল ইসলাম-০৫টি 
যনাব প্রমািঃ আহসান কবীি-০৫টি 
অডিডিক্ত ডনবন্ধক 
সমবায় অডধেপ্তি, ঢাকা।  

পডিিালক 
সিকাি কিৃি ক 
মবনানীি 

১১ টি ১০টি  

১০ যনাব আবু নঈম পাবটায়ািী  েলুাল 
সভাপডি, িাাঁেপিু প্রকন্দ্রীয় সমবায় 
ব্াাংক 

পডিিালক 
সিকাি কিৃি ক 
মবনানীি 

১১ টি ০৯টি 

১১ যনাব প্রমািঃ সুলিান মাসুে আহবমে 
মহাব্বস্থাপক,বাাংলাবেশ ব্াাংক 

পডিিালক 
(সিকাি কিৃি ক 
মবনানীি) 

১১ টি ১০টি 

 
ব্বস্থাপনা কর্মটি এবাং র্নবয়াগ/পবদান্নর্ি কর্মটির সভার সদস্গণিঃ 

 
মানব সম্পবেি েক্ষিা বডৃদ্ধ উৎকষি সাধনসহ ডনবয়াগ ও পবোন্নডি সাংক্রান্ত ডবষবয় ব্বস্থাপনা কডমটিি 
বিাবি িবয়াযনীয় সুপাডিশ িোবনি যন্ ব্াাংবক ডনবয়াগ ও পবোন্নডি সাংক্রান্ত ে’ুটি কডমটি র্থ্াক্রবম- (ক) 
১ম ও ২য় প্রশ্রনীি কমিকিি া ডনবয়াগ/পবোন্নডি কডমটি এবাং (খ্) ৩য় ও ৪থ্ি প্রশ্রনীি কমিিািী ডনবয়াগ/পবোন্নডি 
কডমটি ডবে্মান। বিি মাবন ডবে্মান ে’ুটি কডমটিি গেন কাোবমা ডনম্নরূপিঃ  
  

ক্রিঃ 
নাং 

১ম ও ২য় -নশ্রনীর কমিকিি া 
র্নবয়াগ/পবদান্নর্ি কর্মটি 

পেবী ৩য় ও ৪থি নশ্রনীর  কমিচারী 
র্নবয়াগ/পবদান্নর্ি কর্মটি 

পেবী 

১. প্রিয়ািম্ান,ব্বস্থাপনা কডমটি আহবায়ক 
 

মহাব্বস্থাপক,  
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 

আহবায়ক 
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২. ভাইস প্রিয়ািম্ান, ব্বস্থাপনা 
কডমটি 

সেস্ উপসডিব, িশাসন-২ 
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাগ 

সেস্ 

৩. মহাব্বস্থাপক, বাাংলাবেশ ব্াাংক  সেস্ র্ুগ্ম-ডনবন্ধক (ব্াাংক ও বীমা) 
সমবায় অডধেপ্তি 

সেস্ 

৪. র্ুগ্ম-সডিব, পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ডবভাগ 

সেস্ র্ুগ্ম-পডিিালক, বাাংলাবেশ ব্াাংক সেস্ 

৫. অডিডিক্ত-ডনবন্ধক (সডমডি 
ব্বস্থাপনা) 
সমবায় অডধেপ্তি 

সেস্ ডিডযএম (স্বিি আমানি) 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 

সেস্ 

৬. মহাব্বস্থাপক,  
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 

সেস্ 
সডিব 

ডিডযএম (িশাসন) 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 

সেস্ 
সডিব 

  
  
  
  
  
ডবডধবদ্ধ ডনিীক্ষা, প্রবািি  অডিট কডমটি ও আভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা প্রকাষ 
  

সমবায় সডমডি আইন ২০০১-এি ৪৩ নাং ধািা অনুর্ায়ী ব্াাংবকি ডহসাব পত্র িডি সমবায় ববষি (অথ্িবছি) 
একবাি (০১) সমবায় অডধেপ্তবিি কমিকিি াবেি সমন্ববয় গঠিি ডনিীক্ষা েল কিৃি ক ইবিামবধ্ ২০১৭-২০১৮ 
আডথ্িক ডববিিী ডনিীক্ষাি কায সম্পােন কিা হবয়বছ এবাং ডনিীডক্ষি উদ্বতৃ্তপত্র আপনাবেি ডনকট প্রিিি 
কিা হবয়বছ। উবল্লখ্্ প্রর্, ডবডধবদ্ধ ডনিীক্ষা ড  (ভ্াট সহ) বাবে সিকািী প্রকাষাগাবি এ বছি ১,১৫,০০০/-
টাকা যমা িোন কিা হবয়বছ। 
 

আভ্ন্তিীি ব্বস্থাপনা কডমটিি পবক্ষ কডমটিি সহ-সভাপডি প্রিৌধিুী আ যাল প্রহাবসন ডনছাি অডিট কডমটিি 
িধান ডহবসবব িডিষ্ঠাবনি র্াবিীয় ক্রয় ও অন্ান্ আডথ্িক ব্য় ডনষ্পডত্ত হওয়াি পি মাডসক ডভডত্তবি 
আভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা সম্পােন কবি প্রবাবিি ি ডনকট মিামিসহ ডনিীক্ষা িডিববেন উপস্থাপন কবিন।  িাছাো 
কমিকিি াবেি সমন্ববয় গঠিি ডিন (০৩) সেস্ ডবডশষ্ট  অভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা প্রকাষ কিৃি ক িডিটি আডথ্িক 
কমিকাবিি োবীসমূহ ডনষ্পডত্তি পূববি ডি-অডিট কবি িবয়াযনীয় মিামি ও সুপাডিশ িোন কিা হয়।  
 আভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা প্রকাষ 

ক্রিঃনাং পেবী 
০১ এডযএম (অডিট) 
০২ ডিডিপ্াল অড সাি(অডিট) 
০৩ ডসডনয়ি অড সাি (অডিট) 

 
 

িাডিষ্ঠাডনক সুশাসন 
 

িাডিষ্ঠাডনক সুশাসন িডিষ্ঠায় ডনয়ন্ত্রক সাংস্থাসমূহ র্থ্া স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয় 
এি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ডবভাবগি সমবায় অডধেপ্তি আমাবেিবক সবসময় িবয়াযনীয় ডনবেিশনা িোন 
কবি আসবছ। ডবএসডবএল-এি পডিিালনা পষিে ও ব্বস্থাপনা কিৃি পক্ষ উন্নিিি িাডিষ্ঠাডনক সুশাসন 
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িডিষ্ঠাি লবক্ষ্ একবর্াবগ ডনিলস িবিষ্ঠা িাডলবয় র্াবচ্ছ। সমবায় অডধেপ্তবিি ডনবেিশনাি আবলাবক সুশাসন 
িডিষ্ঠাি লবক্ষ্ আমিা প্রসগুবলা পালন অব্াহি  প্রিবখ্ডছ। িাডিষ্ঠাডনক সুশাসবনি ডিবপাটি  বাডষিক িডিববেবন 
পৃথ্ক আকাবি সাংবর্াডযি কিা হবয়বছ। 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ (ডবএসডবএল) ব্াাংডকাং ও সমবায় প্রসক্টবি একটি িািীন িডিষ্ঠান। এ অঞ্চবল 
১৯০৪ সাবল সমবায় আবন্দালবনি সূত্রপাি হওয়াি মাধ্বম সমবায় ব্াাংডকাং এি র্াত্রা শুরু। নানািকম 
িোই-উৎিাই প্রপডিবয় ব্াাংক ডনযস্ব কাোবমা ধবি প্রিবখ্বছ। প্রেশ ডবভাবগি পি সমবায় আইন ও ডবডধি 
পডিবিি বনি  বল ডবডভন্ন সমবয় ব্বস্থাপনা কডমটি ব্াাংবকি িবয়াযবন ডনয়ম-নীডিমালা সমবয়াপবর্াগী 
কবিবছ। 
ডবএসডবএল প্রর্বহিু সমবায়ী ও সিকাবিি প্রশয়াবিি সমন্ববয় গঠিি িাই ব্াাংবকি সকল ধিবনি নীডি-
ডনধিািবি সমবায়ীবেি আকাঙ্খাি সাবথ্ সিকািী অনুশাসবনি সমন্বয় ঘটাবনা হয়। ব্াাংবকি কাবযি ধিন 
এবাং ডনয়ম-কানুন পালবন সিকািী অনুশাসন প্রমবন িলা হয়। ডবএসডবএল একটি ডববশষাডয়ি সমবায় 
িডিষ্ঠান। সুিিাাং সমবাবয়ি উপবর্াগী এবাং িাবেি স্বাবথ্িি উপি ডভডত্ত কবি ডনয়ম-কানুন িিীি, পডিিাডলি 
ও ডনয়ডন্ত্রি হয়। 
ব্াাংবকি িাডিষ্ঠাডনক কায র্াবি সুন্দি ও সুিারুরূবপ সম্পন্ন হয় প্রসযন্ িবয়াযনানুর্ায়ী ডবডভন্ন পেবক্ষপ 
প্রনয়া হয়। এছাো ডনয়ম-নীডি িক্ষায় ব্বস্থাপনা কডমটিি উপি প্রর্ সব োডয়ে অডপিি হয় িা পালবন 
কডমটি সবিষ্ট থ্াবক।  
ডনবম্ন োডয়েগুবলা বডিিি হলিঃ 

বাডষিক বাবযট, ব্বসাডয়ক ও ডবডভন্ন উন্নয়ন কাবযি পডিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রকৌশল ডনধিািি, 
পডিবীক্ষি,                     
      পর্িাবলািনা ও মলূ্ায়ন কিা; 

 ব্বস্থাপনা কার্িক্রম মূল্ায়বনি ডনিিায়ক/ডনবেিশক ডনধিািি এবাং এি িবয়াগ ডনডশ্চি কিা; 
 ব্বসাডয়ক িুাঁ ডকসমূহ পডিবীক্ষি ও সম্ভাব্ সমাধান প্রখ্াযা; 
 প্রবাবিি  উপস্থাডপি আডথ্িক কার্িক্রবমি িস্তাবসমূহ ডবিক্ষিিাি সাবথ্ পর্িাবলািনা কিা; 
 ডহসাব িক্ষি ও আডথ্িক িডিববেন িিয়বন বাাংলাবেশ ডহসাব মান ও আডথ্িক িডিষ্ঠাবনি ডহসাব 
ডববিিী িিয়ন নীডিমালাি ডভডত্তবি স্বচ্ছিা ও যবাবডেডহিা ডনডশ্চি কিা; 

 অভ্ন্তিীি ডনয়ন্ত্রবনি পর্িাপ্ত মডনটি, সঠিকিা এবাং িবয়াগ ডনডশ্চি কিা; 
 ব্াাংবকি িাডিষ্ঠাডনক কাবয র্াবি েক্ষিা ও শৃঙ্খলা বযায় থ্াবক প্রসযন্ স্বচ্ছিাি নীডি অনুসিি 
পূবিক সকল প্রক্ষবত্র সম-আিিি ও যবাবডেডহিা বযায় িাখ্া; 

 
িডিষ্ঠাবনি কার্িক্রম ধািাবাডহকিাি সাবথ্ সম্পন্ন কিাি যন্ ডবডভন্ন কডমটি গেন কিা।   

সববিাপডি ব্বস্থাপনা কডমটি সমবায়ীবেি স্বাথ্ি িক্ষায় সবসময় গুরুে ডেবয় থ্াবক; প্রকননা ডবএসডবএল 
আন্ত:সমবায় সম্পকি  প্রযািোবি ডবশ্বাস কবি এবাং সুশাসন িডিষ্ঠায় আিাি প্রিষ্টা কবি। 



 61 

মানব সম্পে ব্বস্থাপনা 
আমাবেি কমীবৃন্দ আমাবেি সম্পে এবাং এটি আমিা আন্তডিকভাবব ডবশ্বাস কডি। নিুন কমিকিি া-কমিিািী 
ডনবয়াগ প্রেয়াি  বল বিি মাবন কমিিি কমিকিি া -কমিিািীি সাংখ্্া ২৩৮ যন। এছাো পুিািন ও নিুন 
কমিকিি া ও কমিিািীবেি প্রপশাগি ডবডভন্ন িডশক্ষবিি ব্বস্থা কিা হবয়বছ। 

সম্প্রসািি কমিসূিী 
 বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ প্রেবশি সমবায় অঙ্গবনি শীষি অথ্িায়নকািী ও ঋি োেনকািী একমাত্র 
যািীয় িডিষ্ঠান। সমবায় ব্াাংবকি কার্িক্রবমি গডিশীলিা আনয়নপূবিক এি নিুন নিুন প্রক্ষত্র ডিডিি কবি 
সমবায় অডধেপ্তবিি সহায়িায় ও িত্ত্াবধাবন ব্াাংবকি সেস্ বডহভূি ি ডনবডন্ধি সমবায় সডমডি ও সডমডিি 
সেস্গিবক ডবডভন্ন উৎপােনশীল ও আয়বধিক কমিকাবি সহয শবিি  সিল মুনা ায় িোিকী ঋি োেন কিা 
হবল উক্ত কার্িক্রম নািীি ক্ষমিায়ন িথ্া প্রেবশি গ্রামীি অথ্িনীডিবি  লিস ূ ভূডমকা িাখ্বব। উবল্লখ্্, 
সমবায় সডমডি আইন-২০০১, (সাংবশাডধি আইন-২০০২ ও ২০১৩) এি ২৬(১) ধািায় বাাংলাবেশ সমবায় 
ব্াাংবকি  সেস্ বডহভূি ি সমবায় সডমডি ও ব্ডক্ত সেস্গিবক ঋি িোবনি ডবধান িবয়বছ। পল্লী উন্নয়ন ও 
সমবায় ডবভাবগি সডিব মবহােয় িাাঁি এক আধা-সিকািী পবত্রি মাধ্বম গ্রাম ডভডত্তক ডববশষ সমবায় সডমডি 
সৃযনপূবিক এ সকল সডমডিি সেস্গবিি অনুকূবল ঋি িোবনি অনুবিাধ কবিবছন। এিই ধািাবাডহকিায় 
ইবিামবধ্ই কবয়কটি সডমডিি সেস্গিবক সহয শবিি  সিল মুনা ায় ঋি িোবনি ডবষয়টি  লিসূ হবয়বছ। 
 

উপডিডল্লডখ্ি অবস্থাি পডিবিডক্ষবি ব্াাংবকি সেস্ সডমডি/ সডমডিি সেস্ ও সেস্ বডহভূি ি 
ডনবডন্ধি সমবায় সডমডি/ সডমডিি সেস্গিবক ডবডভন্ন িকবল্প এবাং ডবডভন্ন উৎপােনশীল ও আয়বধিক 
কমিকাবি িকল্প ঋি সহায়িা িোবনি মাধ্বম সডমডিগুবলাি উৎকষিিা বডৃদ্ধ এবাং ব্াাংবকি কার্িক্রম বডৃদ্ধি 
যন্ একটি সমডন্বি িকল্প ঋি নীডিমালাি আওিায় সািা প্রেবশ িকল্প ঋি িালু কিা হবয়বছ। ব্াাংবকি এ 
সম্প্রসািি কমিসূিী প্রেবশি ডযডিডপবি একটি উবল্লখ্বর্াগ্ অবোন িাখ্বি সক্ষম হবব ববল আশা কিা র্ায় 
এবাং এি  বল প্রেবশি সাডবিক আথ্ি-সামাডযক উন্নয়বন বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ  লিসূ ভূডমকা িাখ্বব 
মবমি আমিা েঢ়ৃভাবব ডবশ্বাস কডি।  
 

৫০০০/- টযেয পর্ েন্ত েৃনি ঋকির আসল আদযয় ও মওেুফেৃত সুকদর  ভতত েনে ননষ্পনতিঃ 

৫০০০/- টযেয পর্ েন্ত েৃনি ঋকির মুনযফয ও দন্ডমুনযফয মওেুফ  েরযর র যিিয সাংক্রযন্ত 
নিসযকবর আওতযয় নবএসনবএল েতৃেে মযঠ পর্ েযকয় সদস্ সনমনত/ব্যাংকের মযধ্্কম েৃিকের 
ননেট নবতরিেৃত আসল বযবদ সরেযরী ঋকির পযওনয ৫০.৮৩ রেযটট টযেয এবাং বযাংলযকদি 
ব্যাংকের পযওনয ২৮.৫৪ রেযটট টযেয। উক্ত টযেয িকত বযাংলযকদি ব্যাংকের পযওনয পনরকিযকধ্র 
নননমতপ্র  বযাংলযকদি ব্যাংে ও বযাংলযকদি সমবযয় ব্যাংে নলিঃ এর মকধ্্ সম্পযনদত চত জ্ক্তর 
িতেযনুর্যয়ী ২০০৩ সযল িকত এ পর্ েন্ত (৩০-০৬-২০১৬) ১৪টট নেজ্ি বযবদ ২৮.৫৩ রেযটট টযেয 
পনরকিযধ্ েরয িকয়কে। উকেখ্্ রর্, মযঠ িকত আদযয় েরকত নয পযরযয় সরেযকরর পযওনয 
৫০.৮৩ রেযটট টযেযর নবপরীকত রেযন অর্ ে পনরকিযধ্ েরয সম্ভব িয়নন। সরেযরী র যিিয 
অনুর্যয়ী ৫০০০/- টযেয পর্ েন্ত েৃনি ঋকির মওেুফেৃত মুনযফয ও দন্ডমুনযফয বযবদ বযাংলযকদি 
সমবযয় ব্যাংে ও সদস্ সনমনতসমূকির পযওনয বযবদ ৯৮.৭১ রেযটট টযেয মুনযফযর ভতত েনে 
সরেযর ২০১১-২০১২ অর্ ে বের িকত ২০১৫-২০১৬  অর্ েবের পর্ েন্ত পর্ েযয়ক্রকম ৫(পযাঁচ)টট 
নেজ্িকত প্রদযন েরযর নসদ্ধযন্ত গ্রিি েকরকে। র্া পর্িায়ক্রবম ২০১১-২০১২ অর্ েবের িকত ২০১৫-
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২০১৬ অর্ েবের পর্ েন্ত ৫ টট নেজ্িকত সরেযকরর ননেট রর্কে পযওয়য নগয়যকে। প্রযপ্ত ৯৮.৭১ 
রেযটট টযেয সাংনিষ্ট সমবযয় ব্যাংে নলিঃ সমবযয় ভূনম উন্নয়ন বন্ধেী ব্যাংে নলিঃ, ইউনসনসএ নলিঃ 
ও রেন্দ্রীয় ইকু্ষচযিী সমবযয় সনমনত নলিঃ এর মকধ্্ িযরযিযনর ভযকব বন্টন েরয িকয়কে। বিি মান 
পুনিঃি সীল ঋবিি আসল বাবে মাে পর্িাবয় ১৫২৮.৮৪ লক্ষ টাকা অনাোয়ী পাওনা িবয়বছ।   

নীট মুনযফয  

জযতীয় রবতন রেল বযিবযনয়ত িওয়যয় েম েেতেয-েম েচযরীকদর রবতন ভযতয খ্যকত খ্রচ বৃজ্দ্ধসি 
পনরচযলনয ও প্রিযসননে অন্যন্ সেল খ্যকত খ্রচ বৃজ্দ্ধ পযওয়যয় এ বের সযমনগ্রে ব্য় বৃজ্দ্ধ 
রপকয়কে। তর্যনপও র্যবতীয় খ্রচ ননব েযি েরযর পর  নবগত ২০১৭-২০১৮ অর্ ে বেকর নীট 
মুনযফয নেল ০২ রেযটট ৪৮ লক্ষ ৯৮ িযজযর টযেয। ২০১৮-২০১৯ অর্ ে বেকর নীট মুনযফযর 
পনরমযি ০২ রেযটট ২৮ লক্ষ ৬০ িযজযর টযেয।  

লভ্যাংি প্রদযন 

নবগত ২৬-০৭-২০১৮ তযনরকখ্ অনুটিত ব্যাংকের ৪১তম বযনি েে সযধ্যরি সভযর নসদ্ধযন্ত অনুর্যয়ী 
সদস্ প্রনতিযন গুকলযর পনরকিযনধ্ত রিয়যকরর উপর ২০১৬-২০১৭ অর্ ে বেকরর নীট মুনযফয 
িকত ১৫.০০% িযকর লভ্যাংি (রবযনযস রিয়যর আেযকর) নবতরি েরয িকয়কে। আজকের সভযয় 
২০১৭-২০১৮ অর্ েবেকরর নীট মুনযফয িকত ৪% িযকর রমযট ২৭,১৪,০৭১/- টযেয লভ্যাংি প্রদযকনর 
প্রিযব েরয িকয়কে। 

 
 
 

বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এর  এ্ালবাম হবি 
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ছডব হবব 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

 

                                                                       



 65 

                        
ডনিীডক্ষি  ডহসাব ডববিিী 
 

                            
২০১৭-২০১৮ অথ্িবছি 
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ 
         ডনিীক্ষা মন্তব্ 

  
                প্রর্িববদন প্রদান করা যাবে নয, র্নরীক্ষা দল কিৃি ক 
৩১/০৩/২০১৯ র্রিঃ িার্রবে বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এর ৩০বশ েনু/২০১৮ রীিঃ 
িার্রবে সমাপ্ত বেবরর উদ্বতৃ্ত্বপত্র এবাং এসাবথ সাংযুক্ত লাভ-ক্ষর্ির র্হসাব র্নরীক্ষা 
করা হবয়বে। র্নরীক্ষাকাবল র্কেু র্কেু নক্ষত্র ব্িীি অপরাপর িথ্ ও ব্াে্া 
পাওয়া নগবে। র্নরীক্ষাদবলর র্বববচনায় বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এর উদ্বতৃ্তপত্র 
এবাং লাভ-ক্ষর্ির র্হসাব প্রচর্লি সমবায় সর্মর্ি আইন, ২০০১ ও সমবায় সর্মর্ি 
র্বর্ধমালা, ২০০৪ এর র্বধান অনুযায়ী প্রস্তুিকৃি। র্নরীক্ষা দবলর র্নকট উপস্থার্পি 
বর্হসমূহ এবাং প্রদত্ত িথ্ ও ব্াে্ার র্ভর্ত্তবি র্নরীক্ষা দবলর র্বববচনায় একই 
িার্রবের র্নরীক্ষা দবলর পথৃক র্নরীক্ষা প্রর্িববদবন বর্ণিি র্বষয়ার্দ ব্িীি 
উদ্বতৃ্তপত্রটি সর্মর্ির র্বষবয় র্নভুি ল ও সঠিক র্চত্র প্রর্িির্লি কবর।  
 

র্নবে র্নরীক্ষক সদস্বদর নাম ও পর্রর্চর্ি িুবল ধরা হবলা- 
 

ক্রিঃ 
নাং 

ডনিীক্ষক সেস্বেি নাম পডিডিডি পদবী 

০১. যনাব প্রমাহাম্মে হাড যলু হায়োি প্রিৌধুিী, উপ-
ডনবন্ধক, সমবায় অডধেপ্তি, ঢাকা।   

েলবনিা, ডনিীক্ষা েল 

০২. যনাব প্রমািঃ িাজ্জাক উল্াহ পাবটায়ািী, পডিেশিক, 
সমবায় অডধেপ্তি, ঢাকা। 

সেস্, ডনিীক্ষা েল 

০৩. যনাব িানভীি মাসুেলু হাসান, পডিেশিক, সমবায় 
অডধেপ্তি, ঢাকা। 

সেস্, ডনিীক্ষা েল 

০৪. যনাব সাইেিু িহমান, িডশক্ষক, সমবায় অডধেপ্তি, সেস্, ডনিীক্ষা েল 
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ঢাকা। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     বাাংলাবেশ সমবায় 
ব্াাংক ডলিঃ 
                                                                         উদ্বতৃ্ত পত্র 
(ডনিীডক্ষি) 

২০১৭-২০১৮ অথ্ি বছি 
ডহসাববি 
প্রকাি 

র্ববরণ ননাট 
দ্রষ্টব্ 

চলর্ি বেবরর নের 
৩০-০৬-১৮ রীিঃ 

পযিন্ত 
টাকা 

পবূিবিী বেবরর 
নের 

৩০-০৬-১৭ রীিঃ 
পযিন্ত 
টাকা 

 সম্পর্ত্ত ও পাওনা সমূহ 
 স্থায়ী সম্পে 
 বাে পুঞ্জীভূি অবিয় 

 
৭.০ 
৭.১ 

 
১১১,০৭,১৫,৪২৯.৭৭ 

(-)২,৩৫,৫৬,২২৩.০০ 

 
১০৪,৮৯,৬৩,৯০১.৯১ 
(-)১,৫৩,০৪,৩০৮.০০ 
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 নীট স্থায়ী সম্পে 
 ডবডনবয়াগ 
 ঋি পাওনা ও মুনা া 
(সুে) পাওনা 

চলর্ি সম্পদ 
 িাপ্ ডহসাব (ডবডবধ 
পাওনা) 

 অগ্রীম ও িাপ্ 
ডহসাব (সাসবপি 
এবসট) 

 মযিু িহডবল ডহসাব 
(হাবি নগে) 

 নগে ও ব্াাংক যমা 
 আন্তিঃশাখ্া প্রলনবেন 
ডহসাব 

 
৮.০ 
৯.০ 
 
 

১০.০ 
 

১১.০ 
 

১২.০ 
 

১২.০ 
২০ 

১০৮,৭১,৫৯,২০৬.৭৭ 
৭৩,৯০,৮৩৯.০০ 

৩৩১,২৯,৫৩,৫০০.৭৬ 
 
 

৭০,৮৭,৭১৮.৮৭ 
 

৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ 
 

১,০১,০৯,৫০২.০০ 
 

২,৯৪,০৯,৯৭০.৫৬ 
   ৯৬,০৪,৪৫১.৯০ 

১০৩,৩৬,৫৯,৫৯৩.৯১ 
৭০,৩৬,৩৪৯.০০ 

৩৮৫,১৩,৬৭,০৬১.৪৪ 
 
 

৬৩,৮৭,১৯২.৯১ 
 
 

৩,৩২,৮৪,৪৩০.৩০ 
 

১,৪৪,১১,৭০৫.০০ 
 

৮,৪৮,৭৭,০৬১.৬৭ 
১,৫০,৩১,৯৬৪.১২ 

 নমাট সম্পদিঃ  (ক)  ৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬ ৫০৪,৬০,৫৫,৩৫৮.৩৫ 
মূলধন ও দায়বদনা 
ইক্য্ইটিিঃ 
 প্রশয়াি মলূধন 
 সডঞ্চডি িহডবল 
 পুনমূিল্ায়ন সডঞ্চডি 
 অবডটি মুনা া 
 
অচলর্ি দায়িঃ 
 ঋি প্রেনা ও মুনা া 
প্রেনা 

 অন্ান্ প্রেনা 
 প্রমাট অিডলি োয় 
(খ্) 

চলর্ি দায়িঃ 
 যমা ও অন্ান্ 
ডহসাব 

 প্রেনা ডহসাব (ডবডবধ 
পাওনাোি) 

 প্রমাট িলডি োয় (গ) 
প্রমাট োয় (ঘ)=(খ্+গ) 

 
 

১৩.০ 
১৪.০ 
১৪.১ 
১৫.০ 
 

১৬.০ 
১৭.০ 
 
 
১৮ 
১৯ 

 
 

৬,৭৮,৫৩,৭৭৫.০০ 
১৮৯,০৬,১৭,২৬৫.১৪ 
৮৩,২৪,৭২,৩৪১.৫০ 
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.৬৭ 

 
৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.২৬ 
১৬,৪১,৪৮,১৮৬.৬১ 
১০৫,৬৭,৮৩,৫৫০.৮৭ 

 
 

২৫,৪১,২৬,৩৩৯.৫৮ 
৩৭,০৫,৫৫,৩০৮.৪০ 
৬২,৪৬,৮১,৬৪৭.৯৫ 
১৬৮,১৪,৬৫,১৯৮.৪৫ 

 
 
    

৬,৪৯,৮২,৪৪৬.০০ 
১৮৮,০০,২৮,৯২৭.৮৯ 

   
৮৩,২৪,৭২,৩৪১.৫০ 

    
৭,২৫,৫৫,২৬৬.০১ 

 
১৬০,৫৯,৪৭,৬১২.৬০ 
১৫,৮১,৪৮,১৮৬.৬১ 
১৭৬,৪০,৯৫,৭৯৯.২১ 

 
 

২১,৪৩,৭৫,৩২২.৮৭ 
২১,৭৫,৪৫,২৫৪.৮৭    

        
৪৩,১৯,২০,৫৭৭.৭৪ 

     
২১৯,৬০,১৬,৩৭৬.৯৫ 
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 নমাট মূলধন ও দায়  ৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬ ৫০৪,৬০,৫৫,৩৫৮.৩৫ 
 নীট সম্পদ (ক-ঘ)  ২৮৫,৯১,২২,৭৭৬.৭১ ২৮৫,০০,৩৮,৯৮১.১৪ 

 
 

 
 
 
                                      শামীম প্রিযা                                                             
মডহউডেন আহবমে 

                    মহাব্বস্থাপক (ভািিাপ্ত)                                                             
সভাপডি 
 
 
 
  
 
                                                                 বাাংলাবেশ সমবায় 
ব্াাংক ডলিঃ 
                                                                   লাভ-ক্ষডি 
ডহসাব(ডনিীডক্ষি) 
                                                                      ২০১৭-২০১৮ 
অথ্িবছি 

 
র্ববরণ প্রনাট 

দ্রষ্টব্ 
চলর্ি বেবরর 

নের 
৩০-০৬-১৮ রীিঃ 

পযিন্ত 
টাকা 

পবূিবিী বেবরর 
নের 

৩০-০৬-১৭ রীিঃ 
পযিন্ত 
টাকা 

মুনািা (সুদ) আয় 
মুনািা (সুদ) ব্য় 

নীট মুনািা (সুদ) আয় 
অন্ান্ পর্রচালনা আয় 

(ক)         প্রমাট আয় 
          বাে পডিিালনা ব্য়িঃ 
                         নবিন 

০১ 
০৩ 
 
০২ 
 
 
০৪ 

২২,৯০,৪৮,৭১৫.১৩ 
  ১,৪৭,৩৭,৫১৯.০০ 

৩১,৮০,৭৮,৮২৯.০
৯ 

৬৫,৫১,২২২.০০ 
২১,৪৩,১১,১৯৬.১৩ 
 ২,৩১,৯৫,২৪৫.৪৪ 

৩১,১৫,২৭,৬০৭.০৯ 
২,২৫,৬৭,৪১৯.৮৭ 

২৩,৭৫,০৬,৪৪১.৫৭ ৩৩,৪০,৯৫,০২৬.৯
৬ 
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ও ভািার্দ 
                         অন্ান্ 
ব্য় 
                         
প্রশাসর্নক ব্য় 
 
                (খ্) প্রমাট পডিিালন 
ব্য় 

আয়কর পবূি লাভ (ক - ে) 
* বাে িডভশন  ি প্রলানস (ডবডধমালা ৮১ 

(ঘ) অনুর্ায়ী) 
বাে িডভশন  ি আয়কি 

িলডি বছবিি নীট লাভ 
প্রর্াগ পূবিবিী বছবিি লাবভি প্রযি  

বটনবর্াগ্ লাভ 
বাে লভ্াাংশ িোন  

বাে সডঞ্চডি িহডবল স্থানান্তি 

০৫ 
০৬ 

 
১৬,১৫,৮৩,৬০৫.১
৩ 
       
৭,৭৬,১৬০.৪০ 
  
৪,৪২,৪৮,৯৮৭.৩২ 
 

 
১৪,৮১,৪৮,৭৮৪.৪৮ 

৩,৫৩,৭০৯.০০ 
৪,৯০,০৭,২৬২.৮৪ 

২০,৬৬,০৮,৭৫২.৮৫ ১৯,৭৫,০৯,৭৫৬.৩২ 
৩,০৮,৯৭,৬৮৮.৭২ 
 
   ৬০,০০,০০০.০০ 

১৩,৬৫,৮৫,২৭০.৬৪ 
 

৬০,০০,০০০.০০ 

২,৪৮,৯৭,৬৮৮.৭২ 
৭,২৫,৫৫,২৬৬.০১ 

১৩,০৫,৮৫,২৭০.৬৪ 
৬,৫৯,১১,৯১১.৭১ 

৯,৭৪,৫২,৯৫৪.৭৩ 
  ৭২,৪৩,৫৯৪.০০ 
২,২০,২৯,৯৬৬.০৬ 

১৯,৬৪,৯৭,১৮২.৩৫ 
৮২,১৮,০০৭.০০ 

১১,৫৭,২৩,৯০৯.৩৪ 
অবডটি মুনা া  ৬,৮১,৭৯,৩৯৪.৬৭ ৭,২৫,৫৫,২৬৬.০১ 

 
 
 
 

                              
শামীম প্রিযা                                                             

মডহউডেন আহবমে 
                  মহাব্বস্থাপক (ভািিাপ্ত)                                                          

সভাপডি 
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বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 

                                                               লাভ-ক্ষডি বটন 
ডহসাব(ডনিীডক্ষি) 
                                                                     ২০১৭-২০১৮ 
অথ্ি বছি  

 
  
  

ডববিি পর্রমাণ র্ববরণ পর্রমাণ 
ডবডধবদ্ধ সাংিডক্ষি িহডবল 
(নীট মনুা াি ২৫%) 
মন্দ ও সবন্দহযনক ঋবিি 
ডিযাভি  (সেস্) ২৫% 
মন্দ ও সবন্দহযনক সুবেি 
ডিযাভি  (সেস্) ২০% 
কৃডষ ঋি ডস্থডিকিি ডিযাভি  
(১০%) 
সমবায় উন্নয়ন িহডবল 
(৩%) 
ইনবসনটিভ প্রবানাস 
(কমিকিি া/কমিিািী)(৫%) 
 ’’            ’’  
(ব্বস্থাপনা কডমটি) 
  
 
                                  
প্রমাটিঃ 

  
অবডশষ্ট অবডটি মুনা া 
উদ্বতৃ্তপবত্র স্থানান্তডিি হবব 

৬২,২৪,৪২২.১৮ 
 

৬২,২৪,৪২২.১৮ 
 
৪৯,৭৯,৫৩৭.৭৪ 

 
২৪,৮৯,৭৬৮.৮৭ 
৭,৪৬,৯৩০.৬৬ 
১২,৪৪,৮৮৪.৪৩ 

 
১,২০,০০০.০০ 

 
 
২,২০,২৯,৯৬৬.০

৬ 
 

  
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.
৬৭ 

প্রারর্িক অবর্ন্টি 
লাবভর নের (পবূিবিী 
বৎসর) 
বাদিঃ লভ্াাংশ প্রদান 
(২০১৭-২০১৮) 
 
 
 
 
 
 
* চলর্ি বেবরর নীট 
লাভ 

৭,২৫,৫৫,২৬৬.০
১ 
(-

)৭২,৪৩,৫৯৪.০০ 
 

৬,৫৩,১১,৬৭২.০
১ 
 
 
 
 

 

(+)২,৪৮,৯৭,৬৮
৮.৭২ 

 ৯,০২,০৯,৩৬০.৭
৩ 

 ৯,০২,০৯,৩৬০.৭
৩ 
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শামীম প্রিযা                                                             
মডহউডেন আহবমে 

                  মহাব্বস্থাপক (ভািিাপ্ত)                                                          
সভাপডি 

 
 

 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

আডথ্িক ডববিিী  
(অডনিীডক্ষি) 

২০১৮-২০১৯ অথিবের 
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                                                                 বাাংলাবেশ সমবায় 
ব্াাংক ডলিঃ 

উদ্বতৃ্ত পত্র 
২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছি 

ডহসাববি 
প্রকাি 

র্ববরণ ননাট 
দ্রষ্টব্ 

চলর্ি বেবরর নের 
৩০-০৬-১৯ রীিঃ 

পযিন্ত 
টাকা 

পবূিবিী বেবরর 
নের 

৩০-০৬-১৮ রীিঃ 
পযিন্ত 
টাকা 

 সম্পর্ত্ত ও পাওনা সমূহ 
 স্থায়ী সম্পে 
 বাে পুঞ্জীভূি অবিয় 
 নীট স্থায়ী সম্পে 
 ডবডনবয়াগ 
 ঋি পাওনা ও মুনা া 
(সুে) পাওনা 

চলর্ি সম্পদ 
 িাপ্ ডহসাব (ডবডবধ 
পাওনা) 

 অগ্রীম ও িাপ্ 
ডহসাব (সাসবপি 
এবসট) 

 মযিু িহডবল ডহসাব 
(হাবি নগে) 

 নগে ও ব্াাংক যমা 
 আন্তিঃশাখ্া প্রলনবেন 
ডহসাব 

 
৭.০ 
৭.১ 
 

৮.০ 
৯.০ 
 
 

১০.০ 
 

১১.০ 
 

১২.০ 
 

১২.০ 
২০ 

 
১২৬,২৪,৯৪,১১০.৯৭ 
৩,৩২,৪৭,৪৭৮.০০ 

১২২,৯২,৪৬,৬৩২.৯৭ 
৭৪,০৭,২৩৯.০০ 

৩২৮,০৩,৫৭,১০৮.২০ 
 
 

৭০,৬২,৩৪৬.০৮ 
 

৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫ 
 

১,২৭,৮৯,৫৭৭.০০ 
 

৭,১৮,৮৪,৬৭৪.৭৩ 
৯২,৭০,৪২৫.৮০ 

 
১১১,০৭,১৫,৪২৯.৭৭ 
২,৩৫,৫৬,২২৩.০০ 

১০৮,৭১,৫৯,২০৬.৭৭ 
৭৩,৯০,৮৩৯.০০ 

৩৩১,২৯,৫৩,৫০০.৭৬ 
 
 

৭০,৮৭,৭১৮.৮৭ 
 

৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ 
 

১,০১,০৯,৫০২.০০ 
 

২,৯৪,০৯,৯৭০.৫৬ 
   ৯৬,০৪,৪৫১.৯০ 

 নমাট সম্পদিঃ  (ক)  ৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩ ৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬ 
মূলধন ও দায়বদনা 
ইক্য্ইটিিঃ 
 প্রশয়াি মলূধন 
 সডঞ্চডি িহডবল 
 পুনমূিল্ায়ন সডঞ্চডি 
 অবডটি মুনা া 
 
অচলর্ি দায়িঃ 
 ঋি প্রেনা ও মুনা া 
প্রেনা 

 
১৩.০ 
১৪.০ 
১৪.১ 
১৫.০ 
 
 

১৬.০ 
১৭.০ 

 
৭,১৪,৬৭,৩৫৯.০০ 

১৯০,৮৭,০৯,২৯৩.৫৮ 
৮৪,৭৯,৪৭,২৩৩.৫০ 
৬,৩১,২৩,৪০৩.৬৬ 

 
 

৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.২৬ 
১৬,৫১,৪৮,১৮৬.৬১ 

 
৬,৭৮,৫৩,৭৭৫.০০ 

১৮৯,০৬,১৭,২৬৫.১৪ 
৮৩,২৪,৭২,৩৪১.৫০ 
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.৬৭ 

 
 

৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.২৬ 
১৬,৪১,৪৮,১৮৬.৬১ 
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 অন্ান্ প্রেনা 
 প্রমাট অিডলি োয় 
(খ্) 

চলর্ি দায়িঃ 
 যমা ও অন্ান্ 
ডহসাব 

 প্রেনা ডহসাব (ডবডবধ 
পাওনাোি) 

 প্রমাট িলডি োয় (গ) 
প্রমাট োয় (ঘ)=(খ্+গ) 

 
 
১৮ 
১৯ 

১০৫,৭৭,৮৩,৫৫০.৮৭ 
 

২২,৮২,৫৭,৪৭৮.৪৯ 
৪৭,৯৬,৮২,৫৬৬.২৩ 
৭০,৭৯,৪০,০৪৪.৭২ 

 
১৭৬,৫৭,২৩,৫৯৫.৫৯ 

১০৫,৬৭,৮৩,৫৫০.৮৭ 
 

       
২৫,৪১,২৬,৩৩৯.৫৮ 
৩৭,০৫,৫৫,৩০৮.৪০ 
৬২,৪৬,৮১,৬৪৭.৯৫ 

 
১৬৮,১৪,৬৫,১৯৮.৮২ 

 নমাট মূলধন ও দায়  ৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩ ৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬ 
 নীট সম্পদ (ক-ঘ)  ২৮৯,১২,৪৭,২৮৯.৭৪ ২৮৫,৯১,২২,৭৭৬.৩৪ 

 
 

 
 
         প্রমািঃ প্রমাডমনলু হক িালুকোি                                                                                      
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                                    
সভাপডি 
 
 
 
 
 
                                                   বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক 
ডলিঃ 

লাভ-ক্ষডি ডহসাব 
২০১৮-২০১৯ অথ্িবছি 

 
র্ববরণ প্রনাট 

দ্রষ্ট
ব্ 

চলর্ি বেবরর 
নের 

৩০-০৬-১৯ রীিঃ 
পযিন্ত 
টাকা 

পবূিবিী বেবরর 
নের 

৩০-০৬-১৮ রীিঃ 
পযিন্ত 
টাকা 
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মুনািা (সুদ) আয় 
মুনািা (সুদ) ব্য় 
নীট মুনািা (সুদ) আয় 
অন্ান্ পর্রচালনা আয় 
(ক)         প্রমাট আয় 
বাে পডিিালনা ব্য়িঃ 
নবিন ও ভািার্দ 
অন্ান্ ব্য় 
প্রশাসর্নক ব্য় 
 
(খ্) প্রমাট পডিিালন ব্য় 
আয়কর পবূি লাভ (ক - ে) 
* বাে িডভশন  ি প্রলানস (ডবডধমালা 
৮১ (ঘ) অনুর্ায়ী) 
বাে িডভশন  ি আয়কি 
িলডি বছবিি নীট লাভ 
প্রর্াগ পূবিবিী বছবিি লাবভি প্রযি 
বটনবর্াগ্ লাভ 
বাে লভ্াাংশ িোন 
বাে সডঞ্চডি িহডবল স্থানান্তি 

০১ 
০৩ 
 
০২ 
 
 
০৪ 
০৫ 
০৬ 

২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২
০ 

১,২৭,৩০,২৬২.০
০ 

২২,৯০,৪৮,৭১৫.১
৩ 
  

১,৪৭,৩৭,৫১৯.০০ 
২১,৬৬,৪৭,০৮০.

২০ 
২,১৭,২৫,৪০৮.২০ 

২১,৪৩,১১,১৯৬.
১৩ 

 
২,৩১,৯৫,২৪৫.৪৪ 

২৩,৮৩,৭২,৪৮৮
.৪০ 

২৩,৭৫,০৬,৪৪১.
৫৭ 

 
১৬,৮৭,৬৫,৮৯০

.৭৬ 
৫,৪৮,৯৫০.০০ 
৪,৫১,৯৭,১৮১.৪

৫ 

 
১৬,১৫,৮৩,৬০৫

.১৩ 
       

৭,৭৬,১৬০.৪০ 
  

৪,৪২,৪৮,৯৮৭.৩
২ 
 

২১,৪৫,১২,০২২.১
১ 

২০,৬৬,০৮,৭৫২.
৮৫ 

২,৩৮,৬০,৪৬৬.
১৯ 

 
১০,০০,০০০.০০ 

৩,০৮,৯৭,৬৮৮.
৭২ 
 
   

৬০,০০,০০০.০০ 
২,২৮,৬০,৪৬৬.১

৯ 
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.

৬৭ 

২,৪৮,৯৭,৬৮৮.
৭২ 

৭,২৫,৫৫,২৬৬.০
১ 
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৯,১০,৩৯,৮৬০.
৮৬ 

৭৬,৭৯,২৪৭.০০ 
২,০২,৩৭,২১০.২০ 

৯,৭৪,৫২,৯৫৪.৭৩ 
  

৭২,৪৩,৫৯৪.০০ 
২,২০,২৯,৯৬৬.০

৬ 
অবডটি মুনা া  ৬,৩১,২৩,৪০৩.

৬৬ 
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.

৬৭ 
 
 
 
 

                              
           প্রমািঃ প্রমাডমনলু হক িালুকোি                                                                              
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                              
সভাপডি 
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বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ 
লাভ-ক্ষডি বটন ডহসাব 
২০১৮-২০১৯ অথ্ি বছি  

 
ডববিি পর্রমাণ র্ববরণ পর্রমাণ 

ডবডধবদ্ধ সাংিডক্ষি িহডবল (নীট 
মুনা াি ২৫%) 
মন্দ ও সবন্দহযনক ঋবিি 
ডিযাভি  (সেস্) ২৫% 
মন্দ ও সবন্দহযনক সুবেি 
ডিযাভি  (সেস্) ২০% 
কৃডষ ঋি ডস্থডিকিি ডিযাভি  
(১০%) 
সমবায় উন্নয়ন িহডবল (৩%) 
ইনবসনটিভ প্রবানাস 
(কমিকিি া/কমিিািী)(৫%) 
 ’’            ’’  (ব্বস্থাপনা 
কডমটি) 
  
 
                                  
প্রমাটিঃ 

  
অবডশষ্ট অবডটি মুনা া 
উদ্বতৃ্তপবত্র স্থানান্তডিি হবব 

৫৭,১৫,১১৬.৫৪ 
 

৫৭,১৫,১১৬.৫৪ 
 

৪৫,৭২,০৯৩.২৩ 
 

২২,৮৬,০৪৬.৬১ 
৬,৮৫,৮১৩.৯৮ 
১১,৪৩,০২৩.৩০ 

 
১,২০,০০০.০০ 

 
 

২,০২,৩৭,২১০.২০ 
 
  

৬,৩১,২৩,৪০৩.৬
৬ 

প্রারর্িক অবর্ন্টি লাবভর নের 
(পবূিবিী বৎসর) 
বাদিঃ লভ্াাংশ প্রদান  
  (২০১৬-২০১৭)১৫% 
 
 
 
 
 
 

(+)  চলর্ি বেবরর নীট 
লাভ 

৬,৮১,৭৯,৩৯৪.৬
৭ 

৭৬,৭৯,২৪৭.০০ 
 

৬,০৫,০০,১৪৭.৬৭ 
 
 
 
 

 

       
২,২৮,৬০,৪৬৬.১
৯ 

 ৮,৩৩,৬০,৬১৩.৮
৬ 

 ৮,৩৩,৬০,৬১৩.৮
৬ 
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           প্রমািঃ প্রমাডমনলু হক িালুকোি                                                                                      
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                                      
সভাপডি 

 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ এি 
নগদ প্রবাহ র্ববরণী 

০১-০৭-২০১৮ হবি ৩০-০৬-২০১৯পযিন্ত 
ডববিি প্রনা

ট 
৩০-০৬-১৯ পর্িন্ত ৩০-০৬-১৮ পর্িন্ত 

পর্রচালনা কাযিক্রম হবি নগদ প্রবাহ    
১. প্রভাক্তাবেি ডনকট হবি নগে গ্রহি ২৬ ৫১,২৬,৫৯,৮৭৮.৫২ ৮৩,২৯,৬৮,০০০.২৩  
২. িলডি বছবিি আোয় ২৭ ৬৪,২৩,০৮,২৭৫.৯২ ৬১,৬৮,৯৪,৪৭৩.৯৪  
৩. অন্ান্ পডিিালনা কার্িক্রম হবি 

নগে গ্রহি 
২১ ২,১৭,২৫,৪০৮.২০ ২,৩১,৯৫,২৪৫.৪৪  

৪. ব্াাংবকি সুে ডহসাবব নগে গ্রহি ২০ ২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০ ২২,৯০,৪৮,৭১৫.১৩  
৫  অন্ান্ িলডি োয় ২৯ ১০,৯১,২৭,২৫৭.৮৩ ১৫,৩০,১০,০৫৩.৪৬  
 প্রমাট সমডষ্টগি নগে গ্রহি  ১৫১,৫১,৯৮,১৬২.৬৭ ১৮৫,৫১,১৬,৪৮৮.২০  
 বােিঃ     
 ব্য়সমূহিঃ     
১. সাোইয়াি, কন্ট্রাক্টি ও ২৩ ১৮,০৭,৬০,৩৫৫.০৪ ১৭,৯৯,৯৭,৯৬৩.০৯  
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            প্রমািঃ প্রমাডমনুল হক িালুকোি                                                                                    
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                                     
সভাপডি 
 
 
 

কমিিািীবেিবক নগে িোন 
২. আডথ্িক খ্িি ২২ ৪,৮২,৮৩,৮৩৮.৮৩ ৫,২৪,৪৪,৭৭৫.৫৭  
৩. অন্ান্ িলডি সম্পে ২৮ (-)৩,৭৯,১৯,৯০৩.৭৫ (-)৪,৩৫,৮৮,৩৫৫.০০  
 প্রমাট নগে িোন  ১৯,১১,২৪,২৯০.১২ ১৮,৮৮,৫৪,৩৮৩.৬৬  

(ক) পডিিালনা কার্িক্রম হবি নীট নগে 
আন্তিঃিবাহ/(বডহিঃিবাহ) 

 ১৩২,৪০,৭৩,৮৭২.৫৫ ১৬৬,৬২,৬২,১০৪.৫৪  

র্বর্নবয়াগ কাযিক্রম হবি নগদ প্রবাহ      
১. ডবডনবয়াগ বৃডদ্ধ/হ্রাস ২৫ ৬০,০৯,০৮,১১৩.০০ ৮৩,৭০,৭৮,৬৩১.০০  
২. স্থায়ী সম্পডত্ত ক্রয়/ডবক্রয় ২৪ ১৫,১৭,৭৮,৬৮১.২০ ৬,৯৫,৬৫,৫২৭.৮৬  
৩. ক্াডপটাল ওয়াকি  ইন িবসস     
(খ্) ডবডনবয়াগ কার্িক্রম হবি নীট 

আন্তিঃিবাহ/(বডহিঃিবাহ) 
 ৭৫,২৬,৮৬,৭৯৪.২০ ৯০,৬৬,৪৪,১৫৮.৮৬  

      
আডথ্িক কার্িক্রম হবি নগে িবাহ      
১. েীঘি প্রময়ােী ঋি হবি নগে গ্রহি     
২. েীঘি প্রময়ােী ঋি প্র িি িোন     
৩. সেস্বেি ডনকট হবি যমা/প্রশয়াি 

মাডন বাবে 
 ৩৬,১৬,৪৫৩.০০ ২৮,৭১,৩২৯.০০  

৪. সেস্বেিবক প্র িি িোন/লভ্াাংশ  ৭৬,৭৯,২৪৭.০০ ৭২,৪৩,৫৯৪.০০  
৫. নগে ও ব্াাংবক যমা ১২ ৮,৪৬,৭৪,২৫১.৭৩ ৩,৯৫,১৯৪৭২.৫৬  
(গ)  আডথ্িক কার্িক্রম হবি নীট 

আন্তিঃিবাহ/(বডহিঃিবাহ) {(৩+৫)-৪} 
 ৮,০৬,১১,৪৫৭.৭৩ ৩,৫১,৪৭,২০৭.৫৬ 

(ঘ) নীট নগে আন্তিঃিবাহ/বডহিঃিবাহ 
(ক+খ্+গ) 

 ২১৫,৭৩,৭২,১২৪.৪৮ ২৬০,৮০,৫৩,৪৭০.৯৬ 

(ঙ) িািডম্ভক নগবেি পডিমাি   ৬৫৬,৩৩,৯২,১৫৫.০৪ ৩,৯৫,৫৩,৩৮,৬৮৪.০৮ 
 সমাপনী নগবদর পর্রমাণ (ঘ+ঙ)  ৮৭২,০৭,৬৪,২৭৯.৫২ ৬৫৬,৩৩,৯২,১৫৫.০৪ 
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আর্থিক র্ববরণীসমূবহর ননাট 
৩০ েনু ২০১৯ িার্রবে সমাপ্ত বেবরর েন্ 

১.ব্াাংবকর ইর্িহাস ও উবেশ্ 
 
১.১.আইনগি র্ভর্ত্ত 
প্রবঙ্গল প্রকা-অপাবিটিভ প্রসাসাইটিয এ্াক্ট ১৯৪০ এবাং বঙ্গীয় সমবায় সডমডি রুলস ১৯৪২ অনুর্ায়ী  ১৯৪৮ 
সাবল বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ গঠিি হবলও বিি মাবন সমবায় সডমডি আইন/২০০১ (সাংবশাডধি 
২০০২,২০১৩) এবাং সমবায় ডবডধমালা ২০০৪ ও ব্াাংবকি   উপ-আইন   অনুর্ায়ী সকল কার্িক্রম 
পডিিাডলি হয়। সমবায় সডমডি আইন ২০০১ এি ২(৩) ধািা অনুর্ায়ী বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক একটি 
অথ্ি সিবিাহকািী সাংস্থা। গিিযািন্ত্রী বাাংলাবেশ সিকাবিি স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 
মন্ত্রিালবয়ি অধীন সমবায় অডধেপ্তবিি ডনয়ন্ত্রনাধীবন বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ পডিিাডলি হয়। উবল্লখ্্ 
১৯৪৮ সাবলি ৩১বশ মািি  সমবায় সডমডি আইন  অনুর্ায়ী িডিডষ্ঠি িডিষ্ঠানটিি যন্মলবগ্ন নাম ডছল ইষ্ট 
পাডকস্তান িডভডিয়াল প্রকা-অপাবিটিভ ব্াাংক ডলিঃ। স্বাধীনিাি পি ১৯৭২ সাবল যািীয় সমবায় ব্াাংক ডলিঃ  
এবাং পিবিীবি ১৯৭৮ সাবল বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ নাবম পুনিঃর্াত্রা কবি। এি সকল কার্িক্রম 
বাাংলাবেবশি সমবায় অঙ্গবনি সাবথ্ যডেি হবলও বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ, বাাংলাবেশ ব্াাংবকি 
ডনয়ন্ত্রবন কার্িক্রম পডিিাডলি কবি ব্াাংক প্রকাম্পাডন আইন অনুর্ায়ী এবাং ১৯৬৬ সাল প্রথ্বক বাাংলাবেশ 
ব্াাংবকি ডক্লয়াডিাং হাউবযি সেস্ ডহবসবব সাধািি ব্াাংডকাং কার্িক্রম পডিিালনা কবি আসবছ।  ব্াাংবকি 
িধান কার্িালয় ৯-ডি, মডিডিল-বাডনডয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০- এ অবডস্থি।  
 

1.1 ব্াাংবকর কাযিক্রম 
বাাংলাবেশ সমবায় ব্াাংক ডলিঃ সািাবেবশ প্রকন্দ্রীয় সমবায় ব্াাংক ডলিঃ ও সমবায় ভূডম উন্নয়ন ব্াাংক ডলিঃ 

এি মাধ্বম ডবডভন্ন সমবায় সডমডিবক ডবডভন্ন প্রময়াবেি (েীঘি, মধ্ম ও স্বল্প) ঋি ডেবয় থ্াবক। কৃডষ ঋি, 

শষ্ ঋি, গবােীপশু/হাাঁস-মিুগী পালন, প্রবাবিা ঋি, আউশ/প্রবানা আমন ঋি, মৎস্ ঋি, শীিকালীন  শাক-

সবডযি যন্ ঋি, স্বিি আমানি, কনযমুাসি প্রক্রডিট ও িকল্প ঋি খ্াবি প্রসবা প্রেয়া হয়। এছাো িলডি, 

সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানি ডহসাব প্রখ্ালা, প্রপ-অিি াি, নগে টাকা উবত্তালবনি যন্ MICR (Magnegtic Ink 

Character Recognition) প্রিক সুডবধা প্রেয়া হয়।  
 

২. গুিেপূিি ডহসাব নীডিমালা 
     ডহসাব সাংক্রান্ত নীডিমালা গ্রহি এবাং িবয়াগ কিাি কািবি আডথ্িক ডববিিী আইএএস (IAS) এি 
উপবর্াগী এবাং গৃহীি নীডিমালা ডনডশ্চি কিবব প্রর্, আডথ্িক ডববিিী িথ্্ িোবন সক্ষম অথ্িাৎ আডথ্িক 
ডববিিীিঃ 
 (ক) ব্বহািকািীি ডসদ্ধান্ত গ্রহবিি যন্ র্থ্াথ্ি এবাং 
 (খ্) আডথ্িক ডববিিী ডনম্নডলডখ্ি কািবি ডনভি িবর্াগ্িঃ 
        ১. সডমডিি আডথ্িক অবস্থা এবাং  লা ল সিিা ও েক্ষিাি সাবথ্ উপস্থাপন; 
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        ২. ঘটনা ও প্রলনবেবনি বাস্তব অবস্থাি িডি লন ঘবট; 
        ৩. িডিববেন হয় ডনিবপক্ষ এবাং পক্ষপািমকু্ত। 
 
২.১. আর্থিক র্ববরণী তিরী ও উপস্থাপবনর র্ভর্ত্ত 
 আডথ্িক ডহসাব ডববিিীসমহূ সাধািি গৃহীি ডহসাব সাংক্রান্ত নীডি (GAAP) এবাং বাাংলাবেবশ গৃহীি 
আন্তযি াডিক ডহসাব মাবনি অনুসিবি িস্তুিকৃি।  এছাো IMF কিৃি ক সময় বাাংলাবেবশি আডথ্িক অবস্থা 
ডনরূপবন র্থ্াসময় বাাংলাবেশ ব্াাংবকি িাডহো প্রমািাববক িবয়াযনীয় আডথ্িক ডববিিী সিবিাহ কিা হবয় 
থ্াবক।    
 
২.২. অ্াকু্রয়াল ডভডত্তবি ডহসাব 
আডথ্িক ডববিিী ঐডিহাডসক ব্য় কনবভনশবনি অ্াকু্রয়াল ডভডত্তবি িস্তুি কিা হবয়বছ। 
অ্াকু্রয়াল ডভডত্তক ডহসাব পদ্ধডিবি প্রলনবেনসমূহ র্খ্ন ঘবট (নগবে ডকাংবা বাকীবি) িখ্নই ডহসাবভুক্ত 
কিবি হয়। 
  
২.৩ ঋবণর েন্ সর্ঞ্চর্ি র্বর্নবয়াগ 
স্বল্প, মধ্ম এবাং েীঘি প্রময়ােী ঋি ডবডনবয়াবগি  বল িাি প্রময়াবোত্তীিি হওয়াি পি ডকছু সাংখ্্ক ঋি 
সবন্দহযনক ঋি এবাং কু-ঋি ডহবসবব ডবববডিি হয়। প্রস সকল িবেয় ঋি প্রথ্বক টাকা প্র িি না পাওয়াি 
 বল িুাঁ ডকি উভব হয়।  বল িািল্ ও ডনযস্ব টাকা হািাবনাি  বল ব্াাংবকি অবনক ক্ষডি হবি পাবি। 
প্রসযন্ আডথ্িক বছি প্রশবষ নীট লাবভি একটি পডিমাি ১০% হাবি সডঞ্চডি ডহবসবব িাখ্া হয়।  এবক কু-ঋি 
সডঞ্চডি বলা হয়। 
 
 
 
 
 
 

আডথ্িক ডববিিীিসমূবহি প্রনাট 
২.৪ সম্পর্ত্ত, ের্ম ও যন্ত্রপার্ি এবাং অবচয় 
২.৪.১.সম্পদ ক্রয় ও এর িত্ত্বাবধান পদ্ধর্ি 
পাবডলক িডকউিবমট রুল’স ২০০৬ এবাং পাবডলক িডকউিবমট এ্াক্ট ২০০৮ অনুর্ায়ী ব্াাংবকি সম্পে 
ক্রয় কিা হয়। প্রর্ প্রকান সম্পে প্রর্মন (কডম্পউটাি,  ্ান, প্রটডবল, প্রিয়াি অন্ান্ র্ন্ত্রপাডি) ক্রয়মূল্ 
ডহসাবব ডবববডিি হবয় থ্াবক এবাং প্রসখ্াবন ক্রমান্ববয় অবিয় বাবে িডিবছি বাে প্রেয়া হয়। মূলধন যািীয় 
সম্পডত্ত স্থাপবনি যন্ ডবডভন্ন ধিবনি ব্য় ‘সাধািি খ্িি’ ডহবসবব প্রেখ্াবনা হবয়বছ। ভডবষ্বি 
অথ্িননডিকভাবব লাভবান হবব এ আশায় প্রকান সম্পে প্রকনাি যন্ খ্িি হবল িাবক মলূধনী খ্িি ডহসাবব 
অন্তিভূক্ত কিা হবয়বছ।  
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২.৪.২অবচয় র্নণিবয়র পদ্ধর্ি/হার  
সম্পে সিল পথ্ (straight line) পদ্ধডি অবলম্বন কবি প্রমাট সম্পবেি (ভূডম ছাো) ব্বহাডিক যীববনি 
মবধ্ ঐ সম্পবেি মূবল্ি উপি অবিয় ধার্ি কবি ডনিঃবশষ কিা হবয়বছ। অবিবয়ি হাি ডনম্নরূপিঃ 
 

োলানবকাো ৫% 
আসবাবপত্র ১০% 
কডম্পউটাি ২০% 
তবেু্ ডিক সামগ্রী/র্ন্ত্রপাডি ১৫% 
র্ানবাহন ২০% 
ডল ট্ ১৫% 

                   সমবায় অডধেপ্তি িকাডশি ডহসাব ম্ানুয়াল অনুর্ায়ী 
 

২.৪.৩. সম্পদ পনুমূিল্ায়ন 
সম্পবেি বাযাি মূবল্ি সাবথ্ র্াবি প্রকান পাথ্িক্ না থ্াবক প্রসযন্ একটি ডনডেিষ্ট সময় পি পি সম্পে 
পুনমূিল্ায়ন কিবি হয়। সম্পে পুনমূিল্ায়বনি  বল িাপ্ত লাভ পুনিমূল্ায়বনি সডঞ্চডিবি পূববিি ব্াবলবিি 
সাবথ্ প্রর্াগ কিা হবয়বছ। প্রর্বহিু  পুনমূিল্ায়বনি  বল উদৃ্ধত্ত  লাভ এক িকাি মূলধন িাই মূলধন ডহসাবব 
পুনমূিল্ায়ন সডঞ্চডি ডহসাব খ্াবি প্রেখ্াবনা হবয়বছ। উবল্লখ্্ ডবডভন্ন  িডিষ্ঠাবনি প্রশয়াি খ্াবি ডবডনবয়াগকৃি 
অবথ্িি ৩০.০৬.২০১৯ িাডিবখ্ বাযাি মূবল্ না প্রেডখ্বয় ক্রয়মূবল্ প্রেখ্াবনা হবয়বছ। 
         
২.৫. আবয়র স্বীকৃর্ি 
র্খ্ন প্রকান আডথ্িক সু ল ব্াাংবক িবাডহি হবয়বছ এবাং ঐ সু ল ডনভি িবর্াগ্ভাবব পডিমাপ কিা হবয়বছ প্রস 
সকল আয়বক ডহসাবভুক্ত বা স্বীকৃডি প্রেয়া হবয়বছ। মুনা া আয় সময়ডভডত্তক অডযি ি আয় ডহসাব ডহসাবভুক্ত 
কিা হবয়বছ এবাং র্া মূল িাপ্ আবয়ি ডভডত্তবি এবাং কার্িকিী মুনা াি হাি আবিাপ কবি অডযি ি হবয়বছ। 
সাডভি স িাযি  ও কডমশন শুধুমাত্র র্খ্নই আয় হয় িখ্নই আয় ডহবসবব ডবববিনা কিা হবয়বছ । 
  
২.৫.১ র্বর্নবয়াগ আয় (নশয়ার) 
অন্ান্ িডিষ্ঠাবনি প্রশয়াবি ডবডনবয়াবগি  বল িাপ্ত আয় লভ্াাংশ ডহবসবব ডবববডিি হবয়বছ। 
 
২.৬ নগদ ও নগদ সমিুল্ এবাং নগদ প্রবাহ র্ববরণীিঃ 
হাবি নগে ও িাইযবি এবাং স্বল্প প্রময়ােী স্থায়ী আমানি র্া সহবয ভাঙ্গাবনা র্াবব িা নগে নাবম পডিডিি। 
ব্াাংবকি আডথ্িক বছবিি যন্ পডিপালন, লডগ্ন ও আডথ্িক কমিকাবিি যন্ নগে িবাহ ডববিিী িস্ত্ত্তি 
কিা হয়।  
 

২.৭ কর 
২.৭.১. আয়করিঃ 
আয়কি অধ্াবেবশি ধািা অনুর্ায়ী ডনধিাডিি হাবি কমিকিি া-কমিিািিীবেি প্রবিনভািা হবি িডি মাবস 
অডগ্রম (Advance) টাকা কিি ন কবি ডিন মাস পি পি প্রপ-অিি াি মূবল এনডবআি (National board of 
revenue) প্রক পডিবশাধ কিা হয়।   
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২.৭.২ অন্ান্ করিঃ  
এছাো অন্ান্ কি প্রর্মন, মূল্ সাংবর্াযন কি, অডগ্রম আয়কি, প্রহাডল্ডাং কি ও ভূডম উন্নয়ন কি এবাং 
নীট লাবভি উপি আয়কি আইন অনুর্ায়ী ডনডেিষ্ট হাবি পডিবশাধ কিা হয়।  
 
২.৮ আইনগি প্রবয়াগিঃ 
প্রকান ঋিগ্রহীিা ডনধিাডিি ঋি প্রনয়াি প্রিডক্ষবি  ডনডেিষ্ট প্রর্ টাকা পডিবশাধ কিাি কথ্া িা পূিবি ব্থ্ি হবল 
আইন ডবভাবগি মাধ্বম আইডন িডক্রয়ায় িবয়াযনীয় ব্বস্থা গ্রহি কিা হয়।  
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২.৯ কমিকিি া-কমিচারীগবণর সুবযাগ সুর্বধা 
২.১০ প্রর্ভবিন্ট িান্ডিঃ  
ব্াাংবকি স্থায়ী কমিকিি া-কমিিািীগবিি যন্ একটি ডনডেিষ্ট িডভবিট  াি ডহসাব িবয়বছ। উক্ত  াবি  
বাৎসডিক মূল প্রবিবনি ১০% হাবি ব্াাংক হবি এবাং কমিকিি া-কমিিাডিগবিি ডনয মূল প্রবিন হবি 
১২.৫০% হাবি সবিবমাট ২২.৫% হাবি উক্ত  াবি যমা কিা হয়। এ খ্াবি সবিবশষ যমা টাকাি পডিমাি 
১৪,৪৯,৬৯,০৭০.৬৭ টাকা র্া কমিকিি া-কমিিািীি িাকুিীিসুবর্াগ সুিডক্ষি িাখ্াি িমাি। 
 
২.১১ গ্র্াচুইটিিঃ 
প্রকান স্থায়ী কমিকিি া-কমিিাডি নূ্নিম ১০ বছি িাকুিী কিাি পি অবসি/মৃিু্বিি কিবল িাাঁবক/িাাঁি 
পডিবািবক সবিবশষ আহডিি মূল প্রবিবনি ডভডত্তবি প্রমাট িাকুিীকাবলি ডদ্বগুনমাবসি সমপডিমাি অথ্ি 
গ্র্ািুইটি ডহবসবব িোন কিাি যন্ গ্র্ািুইটি িহডবল সাংিক্ষি কিা হয়। উক্ত িহডববল বিি মাবন 
২,৭০,৭৭,৬৮৮.৪৯ টাকা যমা আবছ। 
         
২.১২ উৎসাহ ভািািঃ 
িডিষ্ঠাবনি মুনা া বডৃদ্ধবি কমিকিি া-কমিিািীগবিি সডক্রয় অাংশগ্রহবিি লবক্ষ্ উৎসাহ ভািা িোবনি ব্বস্থা 
িবয়বছ। নীট লাবভি ৫% অথ্ি হবি কমিকিি া-কমিিাডিগিবক ঐ অথ্ি বছবিি প্রশবষ সমবায় 
আইন/২০০১(সাংবশাডধি ২০০২,২০১৩) ও সমবায় সডমডি ডবডধমালা/২০০৪ এি ৮৩(৩) ধািা অনুয়ায়ী িাাঁি 
আহডিি মুল প্রবিবনি সববিাচ্চ ডদ্বগুন হাবি উৎসাহ ভািা িোন কিা হয়।  
 
২.১৩. ঝুাঁ র্ক ও অর্নশ্চয়িা নমাকাববলা করার েন্ সর্ঞ্চর্িিঃ 
ডবডভন্ন ধিবনি খ্াি ডভডত্তক ঋি প্রেয়াি  বল প্রসগুবলা না পাওয়াি একটি িুাঁ ডক থ্াবক।  প্রস অডনশ্চয়িা 
প্রমাকাববলা কিাি যন্ সমবায় সডমডি ডবডধমালা/ ২০০৪ এি ৮১(ঘ) অনুর্ায়ী কু-ঋি সডঞ্চডি িহডবল িাখ্া 
হয়। 
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২.১৪.কবপিাবরট পর্রচালনািঃ  
ব্াাংবকি ডবডভন্ন ডবভাবগি কমিকাি অি্ন্ত সুসাংহিভাবব পডিিাডলি হয়। সামাডযক োয়বদ্ধিা ডনবয় ব্াাংক 
কবপিাবিট পডিিালনা কবি থ্াবক। ব্াাংবকি একটি সুসাংগঠিি ১২ সেস্ ডবডশষ্ট ব্বস্থাপনা কডমটি । িডি 
মাবস ডনয়ডমিভাবব ব্বস্থাপনা কডমটিি সভা অনুডষ্ঠি হয়। র্াি  বল সকল সমস্া উপস্থাপন ও এি 
িডিকাি, প্রর্ প্রকান কাবযি সম্প্রসািি এবাং এডগবয় প্রনয়াি প্রক্ষবত্র সকল ধিবনি ডসদ্ধান্ত সভায় গ্রহি কিা 
হয়।  
 

২.১৫.আভ্ন্তরীণ র্নয়ন্ত্রন ও পর্রপালনিঃ 
 ব্াাংবকি সকল কাযকমি প্রকন্দ্রীয় ডনয়ন্ত্রবিি মাধ্বম পডিিাডলি হয়। স্বচ্ছিা ও যবাবডেডহিাি মাধ্বম 
কার্িক্রম সুষু্ঠভাবব সম্পন্ন কিাি যন্ ব্বস্থাপনা কডমটিি পবক্ষ কডমটিি সহ-সভাপডি প্রিৌধুিী প্রমািঃ 
আ যাল প্রহাবসন ডনছাি ডহসাব উপ-কডমটিি িধান ডহবসবব িডিষ্ঠাবনি র্াবিীয় ক্রয় ও অন্ান্ আডথ্িক 
ব্য় ডনষ্পডত্ত হওয়াি পি মাডসক ডভডত্তবি আভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা সম্পােন কবি প্রবাবিি ি ডনকট মিামিসহ 
ডনিীক্ষা িডিববেন উপস্থাপন কবি থ্াবকন। িাছাো কমিকিি াবেি সমন্ববয় গঠিি ডিন (০৩) সেস্ ডবডশষ্ট  
আভ্ন্তিীি ডনিীক্ষা প্রকাষ কিৃি ক িডিটি আডথ্িক কমিকাবিি োবীসমূহ ডনষ্পডত্তিপূববি ডি-অডিট কবি 
িবয়াযনীয় মিামি ও সুপাডিশ িোন কিা হয়।  
 
 

২.১৬. উদ্বতৃ্ত্বপত্র তিরীর পর নলনবদন সমূহিঃ 
প্রকান ধিবনি প্রলনবেন র্া উদ্বতৃ্তপত্র তিিী কিাি পি সাংগঠিি হবয়বছ র্ডে িা িবয়াযন হয় িা সমন্বয় বা 
িকাশ কিা হবয়বছ। 
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২.১৭. কিৃি পবক্ষি অনুবমােবনি িাডিখ্িঃ 
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এই আডথ্িক ডববিিী ৩০িম ব্বস্থাপনা কডমটিি ০৭/০৭/২০১৯ িাডিবখ্ি ৫১িম সভায় অনুবমােন  কিা 
হয়। 
 
 

২.১৮. লভ্াাংশ সর্ঞ্চর্িিঃ  
সমবায় সডমডি আইন/২০০১(সাংবশাডধি ২০০২,২০১৩) ও সমবায় সডমডি ডবডধমালা/২০০৪ এবাং ব্াাংবকি 
উপ-আইন অনুর্ায়ী ডনধিাডিি হাবি লভ্াাংশ ডিযাভি  িাখ্া হবয়বছিঃ প্রনাট-১৪(মূলধন ও প্রেনা) 
 
২.১৯. প্রস্তার্বি লভ্াাংশিঃ 
২০১৭-১৮ অথ্ি বছবিি যন্ ৪%হাবি লভ্াাংশ িোবনি িস্তাব কিা হবয়বছ। 
  
২.২০. সমবায় উন্নয়ন িহর্বলিঃ 
সমবায় উন্নয়বন িাডিষ্ঠাডনকভাবব অবোন িাখ্াি যন্ সমবায় সডমডি আইন/২০০১ (সাংবশাডধি 
২০০২,২০১৩)৩৪(১) অনুসিন কবি   মুনা া ৩% হাবি সমবায় উন্নয়ন িহডবল খ্াবি ৬,৮৫,৮১৩.৯৮ 
টাকা বিাে িাখ্া হবয়বছ।  এখ্াবন উবল্লখ্্ প্রর্, গি বছি ২০১৭-২০১৮ অথ্ি বছবিি যন্ ৭,৪৬,৯৩০.৬৬ 
টাকা ডসডিএ  খ্াবি পডিবশাধ কিা হবয়বছ।  
 

 
২.২১ কাযিকরী মূলধন ও চলর্ি অনুপািিঃ  
নীট কাযিকরী মূলধনিঃ ৩০-০৬-২০১৯ িাডিখ্ পর্িন্ত ব্াাংবকি কার্িকিী মূলধবনি পডিমাি 
১৩,৯৯,৫৯,৯০৫.১৬ টাকা এবাং নীট কার্িকিী মূলধন (-৫৬,৭৯,৮০,১৩৯.৫৬) টাকা।  
 
চলর্ি অনুপাি  ৩০-০৬-২০১৯ িাডিখ্ পর্িন্ত ডস্থডি অনুর্ায়ী িলডি অনুপাি ১: ০.২০ অথ্িাৎ িডি ১ 
টাকা প্রেনাি ডবপিীবি ০.২০ টাকা সম্পে ডবে্মান।   
 
২.২২.মুদ্রা পর্রমাবপর মাধ্মিঃ 
আডথ্িক ডববিিীবি মুদ্রাি মান বাাংলাবেশী টাকায় পডিমাপ কিা হবয়বছ। েশডমবকি পবিি অঙ্কগুবলাবক 
েশডমক আকাবি িাখ্া হবয়বছ।  
 

 
২.২২.িুলনামূলক র্হসাব/ র্চত্রিঃ 
িলডি আডথ্িক বছবিি পডিবিি ন প্রবািাবনাি যন্ প্রসখ্াবন িুলনামূলক ডহসাব বা ডিবত্রি িবয়াযন হবয়বছ 
প্রসখ্াবন িা সমন্বয় কিা হবয়বছ। 
 
২.২৩ প্রর্িববদন প্রস্তুবির অন্তবিীকালীন সময়কালিঃ 
এই বাডষিক িডিববেন ১ যলুাই ২০১৮ হবি ৩০ যনু ২০১৯ সমবয়ি উপি ডভডত্ত কবি তিিী কিা হবয়বছ। 
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আডথ্িক ডববিিীি প্রনাটসমূহ 

৩০ যনু ২০১৯ িাডিবখ্ সমাপ্ত বছবিি যন্ লাভ-ক্ষডি ডহসাব 
1.0 কবপিাবিট পডিিালনা (আয়): 

ডববিি ৩০-০৬-১৯ ৩০-০৬-১৮ 
(ক) ঋি ও অগ্রীবমি উপি মুনা া (সেস্)   
কৃডষ ঋবিি মুনা া  ৯৮,৭৮,৩২৬.০০ ১,০৭,৬৯,১৬৯.২০ 
িকল্প ঋবিি মনুা া  ১,৩০,৫১,৭৯১.০০ ১,২৭,৯১,৭৫০.০০ 
স্বিি বন্ধকী ঋবিি মনুা া (প্রমম্বাি) ১,০৫,৪০,৬২২.০০ ১,১০,১৬,৭৩৬.০০ 
কৃডষ ঋবিি েি মুনা ািঃ ২৪,৬১১.০০ ১,০৭,০৪৪.০০ 
িকল্প ঋবিি েি মনুা ািঃ ৩,০৭০.০০ ১,৮৬৮.০০ 
(i) কনযমুাসি প্রক্রডিট ঋবিি মুনা ািঃ ১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭ ২,২০,৪৬,৮৪৬.৭১ 
(ii) কনযমুাসি প্রক্রডিট ঋবিি েি মুনা ািঃ ২,৪২,৭৪৪.০০ ২,৪৭,০৭২.০০ 
(iii) পাবসিানাল ঋবিি মুনা ািঃ ৫,৬২,৫৮,২৪৩.০০ ৪,৩৩,৪৩,০৩৪.৬৭ 
(i) পাবসিানাল ঋবিি েি মনুা ািঃ ৯,০২,৪০৭.০০ ৩,৫৯,০২৯.০০ 
স্বিি বন্ধকী ঋবিি মনুা ািঃ (ডনযস্ব) ৬,৯৬,৫২,৩৬১.০০ ৭,৮১,৭৮,৬০৯.০০ 

নমাট  ১৭,৫২,৫৯,২৬৬.৪৭ ১৭,৮৮,৬১,১৫৮.৬০ 
1.01 কমিকিি া/কমিচারীগবণর ঋবণর উপর মুনািা 
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কমিিািীবেি প্রমাটি সাইবকল অডগ্রবমি 
মুনা ািঃ 

১,৮৫,৪৯৩.০০ ২,১৩,৮০৮.০০ 

কমিকিি াবেি কডম্পউটাি অডগ্রবমি  মুনা ািঃ ৯৩,৭৬৮.০০ ১,০৬,৫৪৯.০০ 
কমিকিি াবেি গৃহ ডনমিান অডগ্রবমি  মুনা ািঃ ৪,৫৭,০৩,৯৫৯.৭৩ ৪,১৬,১১,৮৬৭.০০ 

 নমাটিঃ ৪,৫৯,৮৩,২২০.৭৩ ৪,১৯,৩২,২২৪.০০ 
১.০২ (গ) েমাকৃি আমানবির উপর মুনা া 
স্থায়ী আমানবিি উপি মুনা ািঃ ১০,৫০,৮৯৪.০০ ৬,০৪,৫৬৮.৫৯ 
ডববশষ ও অন্ান্ আমানবিি উপি মুনা ািঃ ৫,১০,২৬২.৫০ ৬,৬১,৯৫২.৯৬ 
আগারগাাঁও বুবথর মুনািািঃ ৬৫,৭৩,৬৯৮.৫০ ৬৯,৮৮,৮১১.০০ 

নমাটিঃ ৮১,৩৪,৮৫৫.০০ ৮২,৫৫,৩৩২.৫৫ 
* সবিবমাট মুনািা আয়িঃ ২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০ ২২,৯০,৪৮,৭১৫.১৩ 

 
২.০ * অন্ান্ পর্রচালনা আয়িঃ- 

র্ববরণ ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৮ 
বােী ভাো আোয়িঃ ১,৪৩,১৭,৭৫২.৯৬ ১,৫০,৩৯,৬৪২.৯৬ 
ডবেু্ ৎ ডবল আোয়িঃ ১৬,৮৪,৩৬৯.০০ ১৭,৫৫,৩৮৪.০০ 
আোয়বর্াগ্ প্রযনাবিটি িাযি  ৮,০০,৫০২.০০ ৮,৪৪,৬৭৭.০০ 
ইডিবিটাল িাযি  আোয়িঃ ৯৩,২৯৪.০৩ ৯৬,২৩৯.৫০ 
ভডিি  ড স আোয়িঃ - ৫০০.০০ 
কডমশন ও প্রব্রাকাবিযিঃ ১,০৭০.০০ ৩,২৬০.০০ 
প্রশয়াি লভ্াাংশিঃ ২২,৬৭,০১২.২১ ২১,৬৫,৯৪৯.৯৮ 
ডনযস্ব গােী ভাো িাডপ্তিঃ ৭০,৩৯৭.০০ ৭০০০.০০ 
পাডন ও পয়িঃ ডনস্কাশন আোয়িঃ ৪,৮০,৬৬০.০০ ৪,৬২,৩১০.০০ 
ডবডবধ আোয়িঃ ১৮,৮৭৪.০০ ৫,৬৮,৪৯৯.০০ 
স্বিি পিীক্ষাি ড িঃ ৬,০৮,৬০০.০০ ৭,০৭,৮০০.০০ 
বীমা পডলডসিঃ - ১,১৫,৭১৩.০০ 
কনযমুাসি প্রক্রডিট িবসডসাং ড িঃ ৫১,৫০০.০০ ৩১,০০০.০০ 
পাবসিানাল প্রলাবনি িবসডসাং ড  ১৩,২৬,০০০.০০ ১৩,৯৪,৫০০.০০ 
ডনকাশ ঘবিি প্রলন-প্রেন িাযি িঃ ১,০৬০.০০ ১,২১০.০০ 
ডি.ডপ. এস পুনিঃ িালুকিি ড  ১,৫৬০.০০ ১,৫৬০.০০ 
অবময়াবোত্তীিি ডিডপএস এি মুনা া সমন্বয় ৩৫৭.০০ - 
ডিডপএস বন্ধকিি ড  ২,৪০০.০০ - 

নমাটিঃ ২,১৭,২৫,৪০৮.২০ ২,৩১,৯৫,২৪৫.৪৪ 
  
 

 আর্থিক র্ববরণীর ননাটসমূহ 
৩.০ * আমানবির মুনািা (ব্য়): 
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ডববিি ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৮ 
আমানবিি উপি মুনা া িোনিঃ ১,১২,১০,২১১.০০ ১,৩৮,৬৮,৮৬৩.০০ 
আন্তিঃশাখ্া প্রলনবেন (আগািগাাঁও) মুনা া 
িোন 

১৪,৫৯,১০৪.০০ ৮,৪৬,৭০৫.০০ 

ডি.ডপ. এস খ্াবি মুনা া িোন  ৬০,৯৪৭.০০ ২১,৯৫১.০০ 
প্রমাট= ১,২৭,৩০,২৬২.০০ ১,৪৭,৩৭,৫১৯.০০ 

 

  
৪.০ * কমিকিি া/কমিিািীবেি নবিন-ভািার্দিঃ  

র্হসাববর োি ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৮ 
প্রবিন ৬,৪৭,৭৪,৭৯০.৫৮ ৬,২৭,৫৮,৪১৭.০২ 
এক্সবগ্রডসয়া ভািা ৮১,৩৯,০৯০.০০ ৭৮,২৮,৮১৫.০০ 
ডিত্তডববনােন ভািা ৪,৪৩,৬৯০.০০ ২৫,৫১,৭৬০.০০ 
উৎসব ভািা ১,০৬,৩৮,৬১০.০০ ১,০৬,০০,৫৫০.০০ 
তবশাখ্ী ভািা ১০,৮০,০৩৬.০০ ১০,১৮,৮২০.০০ 
গ্র্ািুইটি ১,৪০,০০,০০০.০০ ১,২০,০০,০০০.০০ 
িডভবিট  াি  ৬৪,০৯,১২৪.০৬ ৬০,৭৯,৯৪২.৬১ 
ভ্রমি ভািা ৯,৭৫,২৫৪.০০ ১০,৫০,০৯৯.০০ 
প্রপাষাক ভািা ৭,০৪,২৫০.০০ ৮০,৪০০.০০ 
প্রপাষাক প্রধালাই ভািা ৬৮,১৫৮.৯৩ ৭৪,৬৭৮.৮১ 
খ্িকালীন িাক্তাবিি ড  ১,৭২,০০০.০০ ১,৬০,০০০.০০ 
র্ািায়াি খ্িি ১,৫৭,৪৪২.০০ ১,৬৬,১২৭.০০ 
 ডপআিএল ভুক্ত কমিকিি া/কমিিািীবেি িাপ্ 
প্রবিন ভািা 

৯৯,২৬,৪৯০.০৬ ৮৮,২২,০৯৬.০৭ 

বােীভাো ভািা  ৩,৩৪,৫৭,৬০০.০০ ৩,১৮,৪০,০৬৭.৭০ 
ডিডকৎসা ভািা ৪২,৮৭,৪০৮.৫২ ৩৯,১৭,৫৩৬.৮৪ 
লাঞ্চ ভািা ৯৯,৮৮,৪০০.০০ ৮৭,৮১,৬০০.০০ 
র্ািায়াি ভািা ৪,০৯,৩২৮.৭৭ ৩,৭৯,৯৬৫.৪৫ 
সন্তান ডশক্ষা ভািা ৮,৭১,২৭৩.৮৪ ৮,৮৬,৯৬৩.৩৭ 
ডববশষ ভািা ৭৮,৮০০.০০ ৬৩,৮৯১.২৬ 
অন্ান্ ভািা ৩,৪১,০০০.০০ ৩,৮৩,৮০০.০০ 
অডিকালীন ভািা ১৮,৪৩,১৪৪.০০ ২১,৩৮,০৭৫.০০ 

নমাটিঃ ১৬,৮৭,৬৫,৮৯০.৭৬ ১৬,১৫,৮৩,৬০৫.১৩ 
 
 
 
 
 
 

৫.০ * অন্ান্ ব্য়িঃ 
ডহসাববি খ্াি ৩০-০৬-২০১৯ ৩০-০৬-২০১৮ 



 90 

িাাঁো ও অনুোন ২০,০০০.০০ ৩২,০০০.০০ 
ত্রাি ও েবূর্িাগ - - 
যািীয় ও আন্তযি াডিক সমবায় ডেবস ও 
অন্ান্ 

৪,১৪,১০৫.০০ ৪,৭০,৮৯৪.০০ 

কমিকিি া/কমিিািী ডনবয়াগ  ১,১৪,৮৪৫.০০ ২,৭৩,২৬৬.৪০ 
নমাটিঃ ৫,৪৮,৯৫০.০০ ৭,৭৬,১৬০.৪০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

আর্থিক র্ববরণীর ননাটসমূহ 
৬.০ * প্রশাসর্নক ব্য়িঃ 

ডহসাববি খ্াি ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
প্রপৌি ও ভূডম উন্নয়ন কি ৯,০২,৮১২.৮০ ৯,২২,৪৯৭.০০ 
বীমা ডিডময়াম ২১,৩৫,৪৭৬.০০ ২১,৯২,২৩৪.০০ 
ডনবন্ধন ও লাইবসি ড  ৯,৭৭৫.০০ ২,২৫,৩০০.০০ 
িাকবাক্স সুডবধা নবায়ন ৩০০.০০ ৫০০.০০ 
পাডন ও পয়িঃডনস্কাশন ডবল ৮,২৮,৮৮৩.০০ ৮,৭২,৮৫৭.০০ 

উপ- নমাটিঃ ৩৮,৭৭,২৪৬.৮০ ৪২,১৩,৩৮৮.০০ 
প্রটডলব ান/ইটািবনট খ্িি ১২,০৫,১৮০.০০ ১০,৪৮,৫৩৭.০০ 
িাক ও িাি খ্িি ২,০৭,২২৯.০০ ২,৪২,৯১৪.০০ 
তবেু্ ডিক খ্িি  ৩২,১৮২৫০.০০ ৩০,১৭,০১৮.০০ 
মুদ্রন,মবনাহিী ও ছাপা খ্িি ২৮,২৮,৮২৭.৫০ ২৮,৪১,৭৭৬.৫০ 
িডশক্ষি প্রসডমনাি ও সভা (স্থানীয়) ২,৭৪,০৯০.০০ ১০,০০০.০০ 
িডশক্ষি প্রসডমনাি সভা ও ডশক্ষা স ি 
(ডববেশ) 

৮,২৮,৯৫৫.০০ ১৪,৬২,১৫৮.০০ 

বাডষিক/ডববশষ সাধািি সভা/ডনবিািন খ্িি ৪৬,৭০,০৪৪.০০ ৪৬,৭৫,৬৭৩.০০ 
পডিষে সেস্বেি র্ািায়াি ও তেডনক ভািা ৮,০৭,০২০.০০ ৯,৭৭,৯০৯.০০ 
সভাপডি ও পডিষে সেস্বেি উপডস্থডি ভািা ১,৫৭,০০০.০০ ১,০৭,০০০.০০ 
সভাপডিি সম্মানী ভািা ১২,০০,০০০.০০ ১২,০০,০০০.০০ 
পডিষে সেস্/ সমবায়ীবেি ডিডকৎসা সডুবধা ২,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০০.০০ 
ইমাবমি সম্মানী ভািা ৯৬,০০০.০০ ৮৬,০০০.০০ 
কমিকিি া/কমিিািীবেি ডিডকৎসা সুডবধা ১,৭৯,৬৫০.০০ ১,৮০,৮০৫.০০ 
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সভাপডি ও পডিষে সেস্বেি কার্ি ভািা -  - 
ব্বস্থাপনা কডমটি/উপ-কডমটিি সেস্বেি 
সম্মানী ভািা 

৯০,০০০.০০ ১,২৭,০০০.০০ 

উপ-নমাটিঃ ১,৫৯,৬২,২৪৫.৫০ ১,৬৪,২৬,৭৯০.০০ 
স টওয়াি ও হািি ওয়্াি প্রমিামি ও 
িক্ষনাববক্ষন 

৮,৭০,০৭০.০০ ১১,৮৫,৯৯০.০০ 

ডবজ্ঞাপন, িিাি ও গিসাংবর্াগ ৫,৮৮,১১১.০০ ৫,১৫,২৯৩.২০ 
তেডনক শ্রডমবকি মযিুী ১০,২২,০৪০.০০ ১,৬৯,৩০০.০০ 
প্রমাটিগােী/প্রযনাবিটি প্রমিামি ও সাংস্কাি ১০,৮৩,৭২৯.৮০ ২১,২৯,৬১৫.৮৮ 
ব্াাংক ভবন প্রমিামি ও সাংস্কাি ৮,২৩,১২৮.০০ ৩,৫০,০০৪.০০ 
আসবাবপত্র/র্ন্ত্রপাডি সাংস্কাি ও প্রমিামি ৪,২৩,০২৫.০০ ৫,০৬,৮৭৫.০০ 
আপ্ায়ন খ্িি ১৫,৫৮,৫৮০.০০ ১২,০২,৭৬৫.০০ 
আইন খ্িি ১১,৭৪,৩৪৫.০০ ৫,০৯,৫৬৪.০০ 
সাধািন খ্িি ৭,০১,৬৩৮.০০ ৭,৩০,৪৫২.০০ 
প্রিডভডনউ টিবকট -  - 
ব্াাংক কডমশন ও ভ্াট ১,২২,০২২.৩৭ ২,৭৫,৬৮৮.৮৬ 
কমিিািী কল্ান িহডবল ১৫,০০,০০০.০০ ১৫,০০,০০০.০০ 
কমিকিি া/কমিিািীবেি মৃিু্ যডনি অনুোন ১০,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০ 
প্রখ্লাধুলা, ডববনােন, সাাংসৃ্কডিক অনুষ্ঠান ও 
ডপকডনক 

১১,৮০,০০০.০০ ১৫,৪৮,০০৭.০০ 

ঋি আোয় সভা/সবম্মলন ৬৭,৬২২.০০ ১,২৮,০৪৭.০০ 
অবিয় ৯৬,৯১,২৫৫.০০ ৮২,৫১,৯১৫.০০ 
ব্াাংক ভববনি ডল ট প্রমিামি ২,১৫,০০০.০০ ১,২০,০০০.০০ 
প্রমাটিকাি জ্বালানী খ্িি ১৬,৬৭,০৪৩.৯৮ ১৭,৬০,০৫১.৮৮ 
উর্ধ্িিন কমিকিি াবেি র্ানবাহন 
প্রমিামি/িক্ষনাববক্ষন 

১,৯০,০০০.০০ ২,৭০,০০০.০০ 

প্রযনাবিটবিি জ্বালানী খ্িি ১,৬০,০০০.০০ - 
অড স ভাো  ২,১০,০০০.০০ ২.৩৫,০০০.০০ 
ব্বসা উন্নয়ন খ্িি ৬৫৫.০০ - 
আইন উপবেষ্টাি ডিবটইনাসি ড /সম্মানী ভািা ৩৩,০০০.০০ ১,২৫,৫০০.০০ 
স্বিি পিীক্ষবকি ড  ৬,১৪,৮০০.০০ ৫,৯৮,০০০.০০ 
প্রযনাবিটবিি প্রমিামি ও িক্ষনাববক্ষন খ্িি ৭,৮৫০.০০  

উপ- নমাটিঃ ২,৪৯,০৩,৯১৫.১৫ ২,৩১,১২,০৬৮.৮২ 
অডিট ড  ১,১৫,০০০.০০ ১,৩০,০০০.০০ 
আয়কি  -  - 
অন্ান্ কি ৩,৩৮,৭৪৪.০০ ৩,৬৬,৭৪০.০০ 

উপ- নমাটিঃ ৪,৫৩,৭৪৪.০০ ৪,৯৬,৭৪০.০০ 
সবিবমাটিঃ ৪,৫১,৯৭,১৫১.৪৫ ৪,৪২,৪৮,৯৮৭.৩২ 
  উদ্বতৃ্তপত্র (সম্পর্ত্ত ও পাওনাসমূহ) 

                                                                                     
৭.০ * স্থায়ী সম্পদ 
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র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ চলর্ি সবন 
সাংবযােন 

চলর্ি সবন 
র্ববয়ােন/ 

সমন্বয় অবচয় 

৩০-০৬-১৯ 

ভূডম ৭৬,৭৬,৪৫,০৭৮.৫২ ১,৫৪,৭৪,৮৯২.০০ - ৭৮,৩১,১৯,৯৭০.৫২ 
োলান ৩১,০৭,০৭,০৭১.৪৬ ১৩,৫০,৯৮,৫১০.২০ - ৪৪,৫৮,০৫,৫৮১.৬৬ 
মটিগােী ৭২,৩৫,৫৮৯.০০ - - ৭২,৩৫,৫৮৯.০০ 
আসবাবপত্র ড টিাং ৩৫,৯৪,৮১২.০০ ৪,১১,৬৬২.০০ - ৪০,০৬,৪৭৪.০০ 
প্রমডশনাডিয ১,২০,৮৮,০১৪.০০ ৫,৮৮,১৫০.০০ - ১,২৬,৭৬,১৬৪.০০ 
অড স সিঞ্জাম ১৪,৫৬,৯১২.০০ ১,৯১,৪৬০.০০ - ১৬,৪৮,৩৭২.০০ 
সমবায় ভববনি 
ডল ট 

৭৮,১৪,০০০.০০ - - ৭৮,১৪,০০০.০০ 

লাইবব্রিী ১,৭৩,৯৫২.৭৯ ১৪,০০৭.০০ - ১,৮৭,৯৫৯.৭৯ 
সবিবমাটিঃ ১১১,০৭,১৫,৪২৯.৭

৭ 
১৫,১৭,৭৮,৬৮১.২

০ 
- ১২৬,২৪,৯৪,১১০.৯৭ 

 
৭.১ সম্পবদর পঞু্জীভূি অবচয়িঃ 

র্ববরণ প্রারর্িক নের 
৩০-০৬-২০১৮ 

ধাযিকৃি অবচয় চলর্ি সবন 
র্ববয়ােন/ 
চলর্ি অবচয় 

সমাপনী নের 
৩০-০৬-২০১৯ 

ভূডম - - - - 
োলান ১,৪৭,৩০,৮৪৬.০০ ৩৬,৫০,৬৯৯.০০ - ১,৮৩,৮১,৫৪৫.০০ 
মটিগােী ২৩,৫০,৯২২.০০ ১৯,৪৫,৭৯১.০০ - ৪২,৯৬,৭১৩.০০ 
আসবাবপত্র ড টিাং ৬,৯৮,২২৯.০০ ৪,০৭,৭২১.০০ - ১১,০৫,৯৫০.০০ 
প্রমডশনািীয ৩৮,২৩,১১৭.০০ ২২,৭৭,৫৫২.০০ - ৬১,০০,৬৬৯.০০ 
অড স সিঞ্জাম ৩,৯০,৩০৯.০০ ২,৩৭,৩৯২.০০ - ৬,২৭,৭০১.০০ 
সমবায় ভববনি 
ডল ট 

১৫,৬২,৮০০.০০ ১১,৭২,১০০.০০ - ২৭,৩৪,৯০০.০০ 

নমাট ২,৩৫,৫৬,২২৩.০০ ৯৬,৯১,২৫৫.০০ - ৩,৩২,৪৭,৪৭৮.০০ 
 
৮.০ * র্বর্নবয়াগিঃ 
 

র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ চলর্ি সবন েমা চলর্ি সবন 
উবত্তালন 

৩০-০৬-১৯ 

যািীয় িাইযবি  ৩১,০০০.০০ ২২,৯০০.০০ ৬,৫০০.০০ ৪৭,৪০০.০০ 
ডবডসডস প্রশয়াি  ৩,৭৩৭.০০ - - ৩,৭৩৭.০০ 
বাাংলাবেশ ব্াাংক 
প্রশয়াি 

 ৫৬,৮৭৫.০০ - - ৫৬,৮৭৫.০০ 

ডবডভন্ন সমবায় 
সডমডিি প্রশয়াি 

১৫,৫১,০০০.০০ - - ১৫,৫১,০০০.০০ 

পদ্মা অবয়ল/যবয়ট 
টক প্রকািঃ 

২৯,৫১,১৮৬.৫
০ 

- - ২৯,৫১,১৮৬.৫০ 

পূবালী ব্াাংক ২৭,৯৬,৯৪০.০০ - - ২৭,৯৬,৯৪০.০০ 
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প্রপাষ্ট অড স প্রসডভাং  ১০০.০০ - - ১০০.০০ 
সবিবমাটিঃ ৭৩,৯০,৮৩৯.৫

০ 
২২,৯০০.০০ ৬,৫০০.০০ ৭৪,০৭,২৩৯.৫০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

উদ্বতৃ্তপত্র (সম্পর্ত্ত ও পাওনাসমূহ) 
 

৯.১ মাে পযিাবয় ঋণ পাওনািঃ 
 

ঋবণর োি ৩০-০৬-১৮ 
িার্রবের ঋবণর 

র্স্থর্ি 

চলর্ি অথি 
বেবরর দাদন 

চলর্ি অথি 
বেবরর আদায় 

৩০-০৬-১৯  
ঋবণর র্স্থর্ি 

মন্ত
ব্ 

ডবডবএসটি প্রলানস ৮,৪৭,০২,৩৪৪.৯৭  - ১১,২৮,২২০.৬০ ৮,৩৫,৭৪,১২৪.
৩৭ 

 

ডবডবএমটি প্রলানস ৫,০৫,২১,৮৫৭.৮১ ১,৫৪৪.৩০ ১৪,৭২,১৫৭.৭০ ৪,৯০,৫১,২৪৪.৪
১ 

 

ডবডবএসটি (সুগািবকন) 
প্রলানস 

৭৯,২৩,৫৭৮.৭০ - ২,২৩,১৩৮.০০ ৭৭,০০,৪৪০.৭
০ 

 

গভিঃএমটি প্রলানস ১,৩১,৬০০.০০ - - ১,৩১,৬০০.০০  
ডবডবএলটি  প্রলান ১,২৬,১৩,৫৫৮.০০ - ১,৮৬,২৭২.০০ ১,২৪,২৭,২৮৬.

০০ 
 

 নমাটিঃ ১৫,৫৮,৯২,৯৩৯.৪
৮ 

১,৫৪৪.৩০ 
৩০,০৯,৭৮৮.৩০ 

১৫,২৮,৮৪,৬৯
৫.৪৮ 
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ঋবণর োি ৩০-০৬-১৮ 
িার্রবের ঋবণর 

র্স্থর্ি 

চলর্ি অথি 
বেবরর দাদন 

চলর্ি অথি 
বেবরর আদায় 

৩০-০৬-১৯ 
ঋবণর র্স্থর্ি 

মন্ত
ব্ 

এসটি (প্রবাবিা) ৯৫-৯৬ ৯,৭৯,৩৭৪.০০ - ১৩,৭৪৬.০০ ৯,৬৫,৬২৮.০
০ 

 

এসটি (প্রবাবিা) ০৫-০৬ ২৯,০০০.০০ - - ২৯,০০০.০০  
এসটি (প্রবাবিা) ০৭-০৮ ৭০,০০০.০০ - ৫৬,৯২৮.০০ ১৩,০৭২.০০  
এসটি (প্রবাবিা) ০৮-০৯ ১৮,৯২,০১২.০০ - ২,৩৫,৩৮১.০০ ১৬,৫৬,৬৩১.

০০ 
 

এসটি (MCS)৮০-৮১ ৫,৫২,৯৩০.০০ - ৫,০০০.০০ ৫,৪৭,৯৩০.০
০ 

 

এসটি (MCS)৮৩-৮৪ ১০,২৭৫.০০ - - ১০,২৭৫.০০  
এসটি (MCS)৮৪-৮৫ ৯৫,৪০০.০০ - ৫৭,০০০.০০ ৩৮,৪০০.০০  
এসটি (প্রবাবিা) ১২-১৩ ১০,৯৯,০০০.০০ - ১,০১,৫০০.০০ ৯,৯৭,৫০০.০০  
এসটি (প্রবাবিা) ১৬-১৭ ৩৯,০০,০০০.০০ - ১৮,৫০,০০০.০০ ২০,৫০,০০০.০

০ 
 

এসটি (প্রবানা/আমন) 
১৭-১৮ 

৮৫,০০,০০০.০০ - ২৭,৫০,০০০.০০ ৫৭,৫০,০০০.০
০ 

 

এসটি (প্রবাবিা) ১৭-১৮ ৪০,০০,০০০.০০ ৭৪,০০০.০০ ৩০,৪৯,০০০.০০ ১০,২৫,০০০.০
০ 

 

এসটি (আউশ,প্রবানাআমন) 
১৮-১৯ 

১,৭০,০০,০০০.০
০ 

- ১,৭০,০০,০০০.০০ -  

এসটি (আউশ,প্রবানাআমন) 
১৯-২০ 

- ৪০,০০,০০০.০০ - ৪০,০০,০০০.০
০ 

 

এসটি (গম) ৯৫-৯৬ ২,৮০,০০০.০০ - - ২,৮০,০০০.০
০ 

 

এসটি (গম) ০৫-০৬ ৩৫,০৯৮.০০ - - ৩৫,০৯৮.০০  
এসটি (গম) ০৭-০৮ ৬,৯৬,৭৩৮.০০ - ৪৫,০০০.০০ ৬,৫১,৭৩৮.০

০ 
 

এসটি (গম) ০৯-১০ ২,০০,০০০.০০ - - ২,০০,০০০.০০  
এসটি (গম) ১৩-১৪ ৯,৭৫,০০০.০০ - ৪,৮৬,১৫৩.০০ ৪,৮৮,৮৪৭.০

০ 
 

এসটি (গম) ১৭-১৮ ৭৯,৩৮,০০০.০০ - ১৬,৮৩,০০০.০০ ৬২,৫৫,০০০.
০০ 

 

এসটি (টি/এ) ৯৫-৯৬ ১২,৪৭,৫০০.০০ - - ১২,৪৭,৫০০.০
০ 

 

এসটি (টি/এ) ০৬-০৭ ১,৫৮,৬০৪.০০ - ২৮,৩৫২.০০ ১,৩০,২৫২.০০  
এসটি (টি/এ) ০৭-০৮ ১,৩০,০০০.০০ - - ১,৩০,০০০.০

০ 
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এসটি (টি/এ) ০৮-০৯ ৮,০১,৮১১.০০ - ১,৮২৪.০০ ৭,৯৯,৯৮৭.০
০ 

 

এসটি (টি/এ) ০৯-১০ ১,৬৪,৯৯৫.০০ - ৩,৩৩৭.০০ ১,৬১,৬৫৮.০
০ 

 

এসটি (ক্রপ) ৯৫-৯৬ ৩,০৭,৪৯২.০০ - - ৩,০৭,৪৯২.০০  
এসটি (ক্রপ) ০৫-০৬ ১,৮৩,৫০০.০০ - ৭৩,৫০০.০০ ১,১০,০০০.০০  
এসটি (ক্রপ) ০৮-০৯ ৭,০৩,৬১৪.০০ - - ৭,০৩,৬১৪.০

০ 
 

এসটি (ক্রপ) ০৯-১০ ৪,৩৩,২৩৪.০০ - ৮,২১৮.০০ ৪,২৫,০১৬.০০  
এসটি (টি/এ) ১৩-১৪ ৭,০০,০০০.০০ - ৩,৭৫,০০০.০০ ৩,২৫,০০০.০০  
এসটি (প্রিাপা/আমন) 
১৬-১৭ 

৫০,০০০.০০ - ৫০,০০০.০০ -  

এসটি (প্রিাপা/আমন) 
১৭-১৮ 

৬০,০০,০০০.০০ - ৯,২৫,০০০.০০ ৫০,৭৫,০০০.০
০ 

 

 নমাটিঃ ৫,৯১,৩৩,৫৭৭.০
০ 

৪০,৭৪,০০০.০০ ২,৮৭,৯৭,৯৩৯.০০ ৩,৪৪,০৯,৬৩
৮.০ 
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  উদ্বতৃ্তপত্র (সম্পর্ত্ত ও পাওনাসমূহ) 
ঋবণর োি ৩০-০৬-১৮ 

িার্রবের 
ঋবণর র্স্থর্ি 

চলর্ি অথি 
বেবরর দাদন 

চলর্ি অথি 
বেবরর আদায় 

৩০-০৬-১৯ 
িার্রবের 
ঋবণর র্স্থর্ি 

মন্ত
ব্ 

এমটি-২০০৭-০৯ 
(ডনযস্ব) 

২১,৪১,২৭০.০০ - ৩১,৩০৫.০০ ২১,০৯,৯৬৫.০০  

এমটি-২০০৮-১০ 
(ডনযস্ব) 

১৭,০১,৮৯৮.০০ - - ১৭,০১,৮৯৮.০০  

এমটি-২০০৯-১১ 
(ডনযস্ব) 

৩৭,৬৮,১৬৫.০০ - ১,২৬,০০০.০০ ৩৬,৪২,১৬৫.০০  

এমটি-২০১০-১২ 
(ডনযস্ব) 

১,৬৫,২৪০.০০ - ৯৩,১৩৩.০০ ৭২,১০৭.০০  

এমটি-২০১২-১৪ (ডনযস্ব) ১৩,৫৮,০০০.০০ - - ১৩,৫৮,০০০.০০  
এমটি-২০১৫-১৭ 
(ডনযস্ব) 

৯০,৩২,৫০০.০০ - ৬৭,৬২,৫০০.০০ ২২,৭০,০০০.০০  

এমটি-২০১৬-১৮ 
(ডনযস্ব) 

১,৬৫,৩৪,০০০.০
০ 

- ৫৩,৪৪,০০০.০০ ১,১১,৯০,০০০.০
০ 

 

এমটি-২০১৭-১৮ 
(ডনযস্ব) 

৫৭,৫০,০০০.০০ - ২,০০,০৩০.০০ ৫৫,৪৯,৯৭০.০০  

এমটি-২০১৮-২০ 
(ডনযস্ব) 

- ২,৬৫,০০,০০০.০০ ২,১০,০০০.০০ ২,৬২,৯০,০০০.০
০ 

 

 নমাটিঃ ৪,০৪,৫১,০৭৩.০
০ 

      
২,৬৫,০০,০০০.০

০ 

১,২৭,৬৬,৯৬৮
.০০ 

৫,৪১,৮৪,১০৫.
০০ 

 

                                                                        
এলটি (এলএমডব) ৯০-
৯৬ 

১৯,০০০.০০ - - ১৯,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯১-
৯৭ 

১২,৪২,২৬২.০০ - ৮,০৬৯.০০ ১২,৩৪,১৯৩.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯২-
৯৮ 

৯৯,৫৬৬.০০ - ২৮,০৪২.০০ ৭১,৫২৪.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯৬-
০২ 

৮,২৭,৫৫০.০০ - - ৮,২৭,৫৫০.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯৭-
০৩ 

১১,২২,৫২৯.০০ - ৯,৭৫৫.০০ ১১,১২,৭৭৪.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯৮-
০৪ 

১৮,৪১,৩২৫.০০ - ৩২,৫৯৩.০০ ১৮,০৮,৭৩২.০০  

এলটি (এলএমডব) ৯৯- ১০,৭৩,৬৫৬.০০ - ১,৯৪,৭৩৬.০০ ৮,৭৮,৯২০.০০  
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০৫ 
এলটি (এলএমডব) 
২০০০-০৬ 

১৩,৭৯,৬৯৮.০০ - ৭৪,১৯৮.০০ ১৩,০৫,৫০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ০১-
০৭ 

১,০০,০০০.০০ - - ১,০০,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ০২-
০৮ 

৪,০৬,২৭৭.০০ - ১৬,৪০৩.০০ ৩,৮৯,৮৭৪.০০  

এলটি (এলএমডব) ০৩-
০৯ 

৮,৩৩,০০০.০০ - ৬০,০০০.০০ ৭,৭৩,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ০৪-
১০ 

১,০০,০০০.০০ - - ১,০০,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ০৫-
১১ 

১২,৩২,২২৪.০০ - ১,৭৮,৪৩৭.০০ ১০,৫৩,৭৮৭.০০  

এলটি (এলএমডব) ০৬-
১২ 

১৩,৬৮,০০০.০০ - ১,৫৭,০০০.০০ ১২,১১,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব)  ০৭-
১৩ 

১৮,৯২,০০০.০০ - ১,৪০,০০০.০০ ১৭,৫২,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব)  ০৮-
১৪ 

৩৪,৩৫,০০০.০০ - ৪,০২,০০০.০০ ৩০,৩৩,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ০৯-
১৫ 

৭৬,৯৬,৩৯৫.০০ - ২৫,৪৯,৯২৯.০০ ৫১,৪৬,৪৬৬.০০  

এলটি (এলএমডব) ১০-
১৬ 

৫১,৭২,১৫২.০০ - ৫,০২,৬৩৯.০০ ৪৬,৬৯,৫১৩.০০  

এলটি (এলএমডব) ১১-
১৭ 

৫৭,২৪,০০০.০০ - ৩,৩৪,০০০.০০ ৫৩,৯০,০০০.০০  

এলটি (এলএমডব) ১২-
১৮ 

৫,৩৩,০০০.০০ - ৫,১৬,০০০.০০ ১৭,০০০.০০  

  নমাটিঃ ৩,৬০,৯৭,৬৩৪.
০০ 

- ৫২,০৩,৮০১.০০ ৩,০৮,৯৩,৮৩
৩.০০ 

 

 

ডনযস্ব িহডবল -সেস্ ১২,০৯,৪১৪.৭২ - ১,১৭৫.০০ ১২,০৮,২৩৯.৭২  
িকল্প প্রলান-সাধািি ৯,২৮,৬৭,৮২৫.০০ ৬৯,৬০,৫৪৬.

০০ 
১,৪৭,৩০,৭৩৯.

০০ 
৮,৫০,৯৭,৬৩২.

০০ 
 

ইউএস এইি প্রলান ৬৪,৫৪,৯৮৮.০০ - ১,১১৩.০০ ৬৪,৫৩,৮৭৫.০
০ 

 

  নমাটিঃ ১০,০৫,৩২,২২৭.৭
২ 

৬৯,৬০,৫৪৬.
০০ 

১,৪৭,৩৩,০২৭.০
০ 
৯,২৭,৫৯,৭৪৬.

৭২ 
 

ক্াশ নক্রর্িট-
এনর্সর্স এল 

১৭,১০,৬৯,২৩০.০
০ 

- ৩,৮৮,২১,৯০০.০
০ 
১৩,২২,৪৭,৩৩০

.০০ 
 

ক্াশ প্রক্রডিট-ঢাকা- ৫,১১,০১,০০০.০০ ২,১৮,৭০,৫০০.০ ২,৬৮,০২,৫০০.০ ৪,৬১,৬৯,০০০.  
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ডসডসডব ০ ০ ০০ 
ক্াশ প্রক্রডিট-িাাঁিী 
বাযাি 

৩৪,৪৮,৬০০.০০ - ৪,১৫,০০০.০০ ৩০,৩৩,৬০০.০
০ 

 

ক্াশ প্রক্রডিট টু-
প্রমম্বাি(সন্দীপ)  

২২,৮৭৩.০০ - - ২২,৮৭৩.০০  

  নমাটিঃ ২২,৫৬,৪১,৭০৩.০
০ 

২,১৮,৭০,৫০০.
০০ 
৬,৬০,৩৯,৪০০.০

০ 
১৮,১৪,৭২,৮০

৩.০০ 
 

সবিবমাটিঃ  ৬১,৭৭,৪৯,১৫৪.২
০ 

৫,৯৪,০৬,৫৯
০.৩০ 

১৩,০৫,৫০,৯২
৩.৩০ 

৫৪,৬৬,০৪,৮২
১.২০ 

 

 
                                                              উদ্বতৃ্তপত্র (সম্পর্ত্ত ও 
পাওনাসমূহ) 
 

ঋবণর োি ৩০-০৬-১৮ 
িার্রবের ঋবণর 

র্স্থর্ি 

চলর্ি অথি 
বেবরর দাদন 

চলর্ি অথি 
বেবরর আদায় 

৩০-০৬-১৯ 
ঋবণর র্স্থর্ি 

মন্ত

ব্য 

কমিকিি া/কমিিাডিবেি 
গৃহ ডনমিাি ঋি 

৯৩,৪৭,৭৬,২৯৮.১
৭ 
৫,৪৩,৭৫,০০০.০০ ৫,১২,৭৩,০৫৬.৮

২ 
৯৩,৭৮,৭৮,২৪১,

.৩৫ 
 

কমিকিি া/কমিিাডিবেি 
কডম্পউটাি ’’ 

২০,১৫,৪৩১.০০ ১,৫০,০০০.০০ ৩,৮৭,০০০.০০ ১৭,৭৮,৪৩১.০০  

কমিকিি া/কমিিাডিবেি 
প্রমাটি সাইবকল ’’ 

৪০,০১,৭২৪.৩৯ ৩,২০,০০০.০০ ৬,৫০,২৩০.০০ ৩৬,৭১,৪৯৪.৩৯  

কনযমুাসি ঋি ১২,১৬,২৭,৮১৯.০
৩ 

৪,২৫,৫০,০০০.০
০ 

৭,৫০,৯২,১১৬.
৮০ 

৮,৯০,৮৫,৭০২.২
৩ 

 

পাবসিানাল ঋি ৩৮,৯৮,৮৪,১৭৫.
৫৩ 

২৭,১৭,৫৩,০৬৭.
০০ 

১৫,৪৭,৫০,৮৮
৯.০০ 

৫০,৬৮,৮৬,৩৫
৩.৫৩ 

 

স্বিি বন্ধকী ঋি 
(ডনযস্ব) 

৪৬,৭১,৩৯,৩৬০.০
০ 
১৭,২৩,৫৫,০০০.০

০ 
২২,৯৬,০৪,০৬০.০

০ 
৪০,৯৮,৯০,৩০০

.০০ 
 

ওডি টু নন প্রমম্বাি ২,৫০,৮৯৭.২৬ - - ২,৫০,৮৯৭.২৬  
ডসডস টু নন প্রমম্বাি ২,০০,৭৬৬.৬৩ - - ২,০০,৭৬৬.৬৩  

নমাটিঃ ১৯১,৯৮,৯৬,৪৭২
.০১ 

৫৪,১৫,০৩,০৬৭
.০০ 

৫১,১৭,৫৭,৩৫
২.৬২ 

১৯৪,৯৬,৪২,১
৮৬.৩৯ 

 

                                                   সারসাংবক্ষপ 
সেস্ পর্িাবয় ঋি ৬১,৭৭,৪৯,১৫৪.২০ ৫,৯৪,০৬,৫৯০.৩

০ 
১৩,০৫,৫০,৯২৩.৩০ ৫৪,৬৬,০৪,৮২১.২

০ 
 

অ-সেস্ পর্িাবয় 
ঋি 

১৯১,৯৮,৯৬,৪৭২.
০১ 

৫৪,১৫,০৩,০৬৭.
০০ 

৫১,১৭,৫৭,৩৫২.৬
২ 

১৯৪,৯৬,৪২,১৮
৬.৩৯ 

 

স্থায়ী আমানবিি ৪,০৩,৬৯০.৪০ - - ৪,০৩,৬৯০.৪০  
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ডবপিীবি ওডি 
নমাটিঃ ২৫৩,৮০,৪৯,৩১

৬.৬১ 
৬০,০৯,০৯,৬৫

৭.৩০ 
৬৪,২৩,০৮,২৭৫.

৯২ 
২৪৯,৬৬,৫০,৬

৯৭.৯৯ 
 

৯.২ প্রাপ্ মুনািা ও দন্ডমুনািািঃ 
মুনািার প্রকার ৩০-০৬-২০১৮ চলর্ি বেবরর 

পাওনা 
চলর্ি বেবরর 

আদায় 
৩০-০৬-২০১৯ 

সদস্বদর র্নকট 
পাওনা 
অসদস্বদর ’’    ’’ 
স্বণি আমানি ঋবণর 
মুনািা 
প্রকল্প ঋবণর 
মুনািা 
অন্ান্ খ্াবি মুনা া 
ডনযস্ব িহডবল 
USAID ঋবণর 
মুনািা 
কনেমুাসি ঋবণর 
মুনািা 
পাবসিানাল নলাবনর 
মুনািা 

৩৩,৭৩,০৪,৪৯৫.০
৮ 

১৬,৫০,৪৩,৭৬৫.৫
০ 

১৫,৬০,৮০,৩৯৬.
০০ 

৩,১৩,৭৯,৪২৭.৫০ 
 

৫৯,৮৭,১৪২.৮৮ 
১,৭৭,৫৬,৯৯৯.০০ 

- 
- 

২,১০,৮১,৭৭২.০০ 
৪,৬০,০৯,০১০.৭৩ 
৬,৯৬,৫২,৩৬১.০০ 
১,৩০,৬৪,১৮৩.০০ 

 
- 
- 

১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭ 
৫,৬২,৫৮,২৪৩.০০ 

৪,৬৩,৯০,৫৩০.
০০ 

১,৩০,৯৮,৯০৩.
৭৩ 

৭,৭৩,৯৬,১০৫.০
০ 

৪১,৪২,৮২০.৯১ 
 

৬,৫৪৬.০০ 
২,০৯৮.০০ 

১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭ 
৫,৬২,৫৮,২৪৩.০

০ 

৩১,১৯,৯৫,৭৩৭.
০৮ 

১৯,৭৯,৫৩,৮৭২.
৫০ 

১৪,৮৩,৩৬,৬৫২.
০০ 

৪,০৩,০০,৭৮৯.৫
৯ 
 

৫৯,৮০,৫৯৬.৮৮ 
১,৭৭,৫৪,৯০১.০০ 

- 
- 

 নমাটিঃ ৭১,৩৫,৫২,২২৫.৯
৬ 

২২,০৭,৭০,৬৬১.২
০ 

২১,২০,০০,৩৩৮.
১১ 

৭২,২৩,২২,৫৪৯.
০৫ 

  দন্ডমুনািািঃ 
সদস্বদর র্নকট 
পাওনা 
অসদস্বদর র্নকট 
পাওনা 
প্রকল্প ঋবণর 
দন্ডমুনািা 
অন্ান্ োবি 
দন্ডমুনািা র্নেস্ব 
িহর্বল 
USAID ঋবণর 
দন্ডমুনািা 
কনেমুাসি ঋবণর 
দন্ড মুনািা 
পাবসিানাল  ঋবণর 
দন্ড মুনািা 

 
৫,১৮,৪২,৫১৯.২৯ 

 
১৭,৭৩,৪১৭.০০ 

২০,০৭,১৪১.৩৮ 

৫৫,১৯,৮১৬.০০ 
৫৯,৮৫৪.০০ 

১,৪৯,১৩৮.৫২ 

 
                 
৫০,৭২১.০০ 

 
৩,০৭০.০০ 

- 
- 

২,৫৪,৯৭৯.
০০ 

৯,০৬,২৩৭.
০০ 

 
 

 
 

 
৩,৯৫,৮০৯.০০ 

 
১,৪৯৪.০০ 

৩০,৮৫৮.০০ 
 

৩৩৮.০০ 
২,৫৪,১৯২.০০ 
৫,০০,৪১৩.০৩ 

 

 
৫,১৪,৯৭,৫০৩.২৯ 

 
১৭,৭৪,৯৯৩.০০ 

        
১৯,৭৬,২৮৩.৩৮ 

 
৫৫,১৯,৪৭৮.০০ 
৬০,৬৪১.০০ 

৫,৫৪,৯৬২.৪৯ 
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নমাটিঃ ৬,১৩,৫১,৯৫৮.১৯ ১২,১৫,০০৭.০০ ১১,৮৩,১০৪.০৩ ৬,১৩,৮৩,৮৬১.১
৬ 

সবিবমাটিঃ 
৭৭,৪৯,০৪,১৮৪.১৫ ২২,১৯,৮৫,৬৬৮.২০ 

২১,৩১,৮৩,৪৪২.
১৪ 

৭৮,৩৭,০৬,৪১০.২
১ 

 
উদ্বতৃ্তপত্র (সম্পর্ত্ত ও পাওনাসমূহ) 

 
৯.৩  
র্ববরণ  ২০১৭-২০১৮অথিবেবরর টাকার 

পর্রমাণ 
২০১৮-২০১৯ অথিবেবরর টাকার 
পর্রমাণ 

ঋণ পাওনা    
২৫৩,৮০,৪৯,৩১৬.৬১ 

২৪৯,৬৬,৫০,৬৯৭.৯৯ 

মুনািা পাওনা    
৭৭,৪৯,০৪,১৮৪.১৫ 

৭৮,৩৭,০৬,৪১০.২১ 

 সবিবমাট=        ৩৩১,২৯,৫৩,৫০০.৭৬         ৩২৮,০৩,৫৭,১০৮.২০ 
 
 
১০.০ * প্রাপ্ র্হসাব (র্বর্বধ নদনাদার): 
 

র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ চলর্ি সবন 
পাওনা 

চলর্ি সবন আদায় ৩০-০৬-১৯ 

 বােী ভাো ৬৩,২৮,২৬৪.০২ ১,৪৩,৮৬,৮৪২.
৯৬ 

১,৪৪,১৯,৭৭৩.৭৫ ৬২,৯৫,৩৩৩.২৩ 

ডবেু্ ৎ ডবল ৩,৭৭,১৩১.৮৫ ১৬,৮৪,৭২৯.০০ ১৭,২৬,৯৮৪.০০ ৩,৩৪,৮৭৬.৮৫ 
প্রযনাবিটি ডবল ৩,৮২,৩২৩.০০ ৮,০২,০২৮.০০ ৭,৫২,২১৫.০০ ৪,৩২,১৩৬.০০ 

নমাটিঃ ৭০,৮৭,৭১৮.৮৭ ১,৬৮,৭৩,৫৯৯.
৯৬ 

১,৬৮,৯৮,৯৭২.৭৫ ৭০,৬২,৩৪৬.০৮ 

 
 
১১.০: অগ্রীম ও প্রাপ্ র্হসাব (সাসবপন্স এবসট) 

র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ চলর্ি ববষি 
সাংবযােন 

চলর্ি ববষি 
র্ববয়ােন 

৩০-০৬-১৯ 

সাসবপি এবসট ডহসাব ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.
৩০ 

৪,৫৯,১৭,০৪৬.২৫ ৮,৩৮,৩৬,৯৫০.
০০ 

৩,৮৯,৫২,৮৮১.
৫৫ 

 
 
 
12.0 নগদ ও ব্াাংবক েমা 
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র্হসাববর নাম ৩০-০৬-১৮ চলর্ি বৎসর 
েমা 

উবত্তালন ৩০-০৬-১৯ 

মযিু িহডবল ডহসাব  ১,০১,০৯,৫০২.
০০ 

৭৬,৭৫,১৩,৫৯৮.৭
০ 

৭৬,৪৮,৩৩,৫২৩.
৭০ 

১,২৭,৮৯,৫৭৭.০০ 

িলডি আমানি 
ডহসাব 

১,৭২,০৬,৫৬৪.৭
৮ 

৭০,৮৩,৫৭,২৪৩.২
১ 

৬৯,৬০,২৫,৬৪৪.৯
০ 

২,৯৫,৩৮,১৬৩.০৯ 

SNTD A/C ১,২২,০৩,৪০৫.৭
৮ 

৩৭,২৭,৮৬,৩২৩.
৬২ 

৩৪,৭৬,৪৩,২১৭.৭
৬ 

৪,২৩,৪৬,৫১১.৬৪ 

স্থায়ী আমানি 
র্হসাব 

- ৫,০০,০০,০০০.০০ ৫,০০,০০,০০০.০০ - 

সবিবমাট ৩,৯৫,১৯,৪৭২.
৫৬ 

১৯০,৩৬,৫৭,১৬৫
.৫৩ 

১৮৫,৮৫,০২,৩৮
৬.৩৬ 

৮,৪৬,৭৪,২৫১.৭
৩ 

 
              
  
                                                                            
  
                                                                              
           প্রমািঃ প্রমাডমনলু হক িালুকোি                                                                                         
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                                        
সভাপডি 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

উদ্বতৃ্ত পত্র 
গার্ণর্িক ব্াে্ািঃ মূলধন ও নদনাসমূহ 

১৩.০ নশয়ার মূলধনিঃ 
র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ 

পযিন্ত  
চলর্ি বৎসবর 
আদায়/হস্তান্তর 

চলর্ি বৎসবর 
প্রদান/নিরি 

৩০-০৬-১৯ পযিন্ত 
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(ক) অনুবমার্দি 
নশয়ার মূলধন 
(প্রর্ি নশয়ার 
১০০০/- টাকা 
কবর) 

- - - - 

(ে) আদায়কৃি 
নশয়ার (সরকার 
কিৃি ক নকন্দ্রীয় 
সমবায় ব্াাংক 
কিৃি ক প্রদত্ত) 

৬,৭৮,৫৩,৭৭৫.
০০ 

৩৬,১৬,৪৫৩.০০ ২,৮৬৯.০০ ৭,১৪,৬৭,৩৫৯.০০ 

সবিবমাটিঃ ৬,৭৮,৫৩,৭৭৫.
০০ 

৩৬,১৬,৪৫৩.০০ ২,৮৬৯.০০ ৭,১৪,৬৭,৩৫৯.০
০ 

 
 
১৪.০ সর্ঞ্চর্ি িহর্বলিঃ 

সর্ঞ্চর্ির র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ইাং 
প্রারর্িক নের 

চলর্ি ববষি 
বৃর্দ্ধ বা সাংস্থান 

চলর্ি ববষি 
হ্রাস 

বা প্রদান 

৩০-০৬-১৯ইাং 

ক) ডিযাভি   াি ৫৫,১৭,৯২,৮৮৮.১
৩ 

৫৭,১৫,১১৬.৫৪ - ৫৫,৭৫,০৮,০০৪.
৬৭ 

খ্) মন্দ ও সবন্দহযনক 
ঋবিি ডিযাভি  
(সেস্/অসেস্) 

৬৮,৬২,৬৭,৮২০.৩
৫ 

৫৭,১৫,১১৬.৫৪ ১,০৮,০৪০.৬০ ৬৯,০৪,৮৪,৮৭২.
১০ 

গ) মন্দ ও সবন্দহযনক 
ঋবিি মুনা া ডিযাভি  
(সেস্/অসেস্) 

৪৫,৩৭,৫২,২১১.৫২ ৪৫,৭২,০৯৩.২৩ - ৪৫,৮৩,২৪,৩০৪.
৭৫ 

ঘ) কৃডষ ঋি ডস্থডিকিি 
ডিযাভি  

১৯,৪৮,৯৬,৮৮০.০
২ 
২২,৮৬,০৪৬.৬১ - ১৯,৭১,৮২,৯২৬.

৬৩ 
ঙ) ডিযাভি   ি ইনবসনটিভ 
প্রবানাস (অড সাসি এি 
এমেয়ী) 

২৮,৯০,৩৯৭.৪৬ ১২,১৫,৬৭১.৮০ ১২,২২,৮৫৯.০০ ২৮,৮৩,২১০.২৬ 

(ি) ডিযাভি   ি ইনবসনটিভ 
প্রবানাস (ব্বস্থাপনা কডমটি) 

২,৭০,১৩৭.০০ ১,২০,০০০.০০ ১,৪০,০০০.০০ ২,৫০,১৩৭.০০ 

(ছ) সমবায় উন্নয়ন িহডবল ৭,৪৬,৯৩০.৬৬ ৬,৮৫,৮১৩.৯৮ ৭,৪৬,৯৩০.৬৬ ৬,৮৫,৮১৩.৯৮ 
           উপ-নমাটিঃ ১৮৯,০৬,১৭,২৬৫

.১৪ 
২,০৩,০৯,৮৫৮

.৭০ 
২২,১৭,৮৩০.২

৬ 
১৯০,৮৭,০৯,২

৯৩.৫৮ 
 
১৪.১ পুনমূিল্ায়ন সডঞ্চডি 
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সর্ঞ্চর্ির র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ইাং 
প্রারর্িক নের 

চলর্ি ববষি 
বৃর্দ্ধ বা সাংস্থান 

চলর্ি ববষি 
হ্রাস 

বা প্রদান 

৩০-০৬-১৯ইাং 

(য) যডমি পুিিমূল্ায়ন ৭৪,৬২,৮০,৬১১.৫
০ 
১,৫৪,৭৪,৮৯২.০০ - ৭৬,১৭,৫৫,৫০৩.

৫০ 
(ি) ভববনি পুিিমূল্ায়ন ৮,৬১,৯১,৭৩০.০০ - - ৮,৬১,৯১,৭৩০.০

০ 
নমাট ৮৩,২৪,৭২,৩৪১.৫

০ 
১,৫৪,৭৪,৮৯২.০

০ 
- ৮৪,৭৯,৪৭,২৩৩

.৫০ 
 সবিবমাটিঃ ২৭২,৩০,৮৯,৬০৬

.৬৪ 
৩,৫৭,৮৪,৭৫০.৭

০ 
২২,১৭,৮৩০.২৬ ২৭৫,৬৬,৫৬,৫২

৭.০৮ 
 
১৫.০ অবর্ন্টি মুনািা 

বৎসর প্রারর্িক নের বৃর্দ্ধ/হ্রাস সমাপনী নের 
২০১৬-২০১৭ ৬,৫৯,১১,৯১১.৭১ (+)৬৬,৪৩,৩৫৪.৩০ ৭,২৫,৫৫,২৬৬.

০১ 
২০১৭-২০১৮ ৭,২৫,৫৫,২৬৬.০১ (-)৪৩,৭৫,৮৭১.৩৪ ৬,৮১,৭৯,৩৯৪.

৬৭ 
২০১৮-২০১৯ ৬,৮১,৭৯৩৯৪.৬৭ (-

)৫০,৫৫,৯৯১.০১ 
৬,৩১,২৩,৪০৩.

৬৬ 

 
 
 
 
 

১৬.০ প্রবদয় ঋণ/মুনািা নদনািঃ 
র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ ইাং 

িার্রবে প্রারর্িক 
নের 

চলর্ি ববষি 
গ্রহণ 

চলর্ি ববষি 
পর্রবশাধ 

৩০-০৬-১৯ ইাং 
নের 

(ক) প্রবদয় ঋণ 
আসল 

৫০,৮২,৮০,৮৯৭.
০০ 

- - ৫০,৮২,৮০,৮৯৭.
০০ 

 নমাটিঃ ৫০,৮২,৮০,৮৯৭.
০০ 

- - ৫০,৮২,৮০,৮৯
৭.০০ 

(ে) প্রবদয় সুদ 
সিকাি ও 
বাাংলাবেশ ব্াাংবক 

 
৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭.২

৬ 

 
- 

 
- 

 
৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭.২

৬ 
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পডিবশাধবর্াগ্ 
আমানি যমাি 
উপি পডিবশাধবর্াগ্ 

 নমাটিঃ ৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭.
২৬ 

- - ৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭
.২৬ 

সবিবমাটিঃ ৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.
২৬ 

- - ৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪
.২৬ 

১৭.০ অন্ান্ িহর্বল (নদনা): 
র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ 

পযিন্ত 
চলর্ি বৎসবর 
সাংরক্ষণ েমা 

চলর্ি 
র্ববয়ােন/প্রদান 

৩০-০৬-১৯ 
পযিন্ত 

ক) িডভশন  ি 
প্রলান 
(ডবডধ ৮১ (ঘ) 
অনুবচ্ছে) 

১১,৮৯,৬০,৭০৮.
১৪ 

- - ১১,৮৯,৬০,৭০
৮.১৪ 

খ্) িডভশন  ি 
ট্াক্স 

৪,৫১,৮৭,৪৭৮.৪৭ ১০,০০,০০০.০০ - ৪,৬১,৮৭,৪৭৮.
৪৭ 

সবিবমাটিঃ ১৬,৪১,৪৮,১৮
৬.৬১ ১০,০০,০০০.০০      - 

১৬,৫১,৪৮,১৮
৬.৬১ 

 

১৮.০ সদস্বদর েমাসমূহ ও অন্ান্ র্হসাবিঃ 
 
ক্রিঃ  র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ 

ইাং 
চলর্ি বৎসর 

গ্রহণ 
চলর্ি বৎসর 

প্রদান 
৩০-০৬-১৯ইাং 

(ক) িলডি যমা ১,০০,৩৪,২৫৮.
৪২ 

২,৪০,২৬,৬২৫.৭
০ 
২,৭৭,৪৮,২১৮.৯

৪ 
৬৩,১২,৬৬৫.১

৮ 
(খ্) সঞ্চয়ী যমা ৮,৫১,০০,৩০১.

৭০ 
৪১,৪৫,২৬,২৫০.

৭৭ 
৪৩,৫৩,৫৫,৭৫৫.

৬২ 
৬,৪২,৭০,৭৯৬.

৮৫ 
(গ) স্থায়ী আমানি 

(সাধািন) 
১৫,১৫,২১,২০৩.

৭০ 
৭,০২,৮০,৯৮০.

০০ 
৭,২৭,৪১,২৫৬.০০ ১৪,৯০,৬০,৯২৭.

৭০ 
(ঘ)  ’’      ’’       

(ডিপ্ট) 
৪০,২০,০৬৯.৯২ ৩,৩১,৭২১.০০ ৫০,০৭১.০০ ৪৩,০১,৭১৯.৯২ 

(ঙ) স্থায়ী আমানি 
(প্রশয়াি) ও ডিযাভি  
প্রকন্দ্রীয় সমবায় 
ব্াাংবকি অন্ান্ 
প্রেয় 

৬,৫৫,১৫৯.৫৩ ৫৯,৮০৩.০০ ৮,৯৭০.০০ ৭,০৫,৯৯২.৫৩ 

(ি) স্থায়ী আমানি (প্রশয়াি 
ও ডিযাভি   াি) 

৯৭,৪২৭.৬৯ ৮,৬৫৫.০০ ১,২৯৯.০০ ১,০৪,৭৮৩.৬৯ 

(ছ) স্থায়ী আমানি 
(সিকািী অনুোন) 

২,৫৭,৪৬৪.৫৭ ১৯,৯২৮.০০ ২,৯৯০.০০ ২,৭৪,৪০২.৫৭ 
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(য) িলডি যমা (Dev 
Loan) 

৬,৫৯,১৮৫.৪৪ ৬০,০৩৯.০০ ৯,৩০৯.০০ ৭,০৯,৯১৫.৪৪ 

(ি) ডববশষ যমা 
(উৎপােন ঋি) 

১,৭৯,৯৭২.৫৯ - - ১,৭৯,৯৭২.৫৯ 

(ঞ  ’’      ’’  
(বাযািযাি ঋি) 

৭,৪৬,৪৫৭.০০ ৬৮,৪৬৪.০০ ১০,৪২১.০০ ৮,০৪,৫০০.০০ 

(ট) যমা (সমবায় সডমডিি 
ডিযাভি   াি) 

৪২৩.৯৯ - - ৪২৩.৯৯ 

(ে) ডববশষ (যমা) ১,০০,২৩৬.০৩ ৪,৫৫৬.০০ ৬৮৩.০০ ১,০৪,১০৯.০৩ 
(ি) কমিিািী ডসডকউডিটি 

যমা 
১,৯৬,১৯৭.০০ ১৬,২৫৬.০০ ৩৫,৮২৬.০০ ১,৭৬,৬২৭.০০ 

(ঢ) সেস্ সডমডিি সঞ্চয় 
যমা 

৯৪,০০০.০০ - - ৯৪,০০০.০০ 

(ি) ডিবপাডযট প্রপনশন 
ডস্কম 

৪,৬৩,৯৮২.০০ ৯,৪৪,৯০০.০০ ২,৫২,২৪০.০০ ১১,৫৬,৬৪২.০০ 

  সবিবমাটিঃ ২৫,৪১,২৬,৩৩
৯.৫৮ 

৫১,০৩,৪৮,১৭
৮.৪৭ 

৫৩,৬২,১৭,০৩৯
.৫৬ 

২২,৮২,৫৭,৪৭৮
.৪৯ 

 

 

 

 
১৯.০ নদয় র্হসাব ও অন্ান্ নদনা (র্বর্বধ পাওনাদার) 
ক্রিঃ নাং র্ববরণ ৩০-০৬-১৮ 

র্স্থর্ি 
চলর্ি বেবর 

েমা 
চলর্ি বেবর 

প্রদান 
৩০-০৬-১৯ 
র্স্থর্ি 

(ক) সাসবপি লায়াডবডলটি ৩২,৭০,৬৪,৩৭৪.৭
৩ 

১৫,৫৭,৩৮,৪৫৪.
৩৪ 

৩,৯০,৭৫,৬২৮
.৫১ 

৪৪,৩৭,২৭,২০০.৫
৬ 

(খ্) প্রপবমট অিি াি 
লায়াডবডলটি 

৪২,০২,৩৪৯.৩৫ ৩৮,৫০,২৫,১৪৯.
৯৫ 

৩৮,৩২,২২,৫৫৭.
৯৫ 

৬০,০৪,৯৪১.৩৫ 

   প্রমাটিঃ ৩৩,১২,৬৬,৭২৪.
০৮ 

৫৪,০৭,৬৩,৬০৪.২
৯ 
৪২,২২,৯৮,১৮৬

.৪৬ 
৪৪,৯৭,৩২,১৪১.৯

১ 
(গ) অন্ান্ সাংিডক্ষি প্রেনা 

সাসবপি একাউট  
(SB) 

(i) ,,   ,,  Mis 
(ii) কমিিািী গ্রািুইটি 

 াি 

 
৭,১৫০.০০ 

৩২,১৯১.৪৮ 
৩,৬৪,১৫,৮৪৮.

৪৯ 

 
- 
- 

২৩,১১,৭০০.০০ 

 
- 
- 

১,১৬,৪৯,৮৬০
.০০ 

 
৭,১৫০.০০ 

৩২,১৯১.৪৮ 
২,৭০,৭৭,৬৮৮.

৪৯ 
 

  নমাটিঃ ৩,৬৪,৫৫,১৮৯. ২৩,১১,৭০০.০০ ১,১৬,৪৯,৮৬ ২,৭১,১৭,০২৯.৯
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৯৭ ০.০০ ৭ 
 ইনবভষ্টবমন্ট 

নির্প্রর্সবয়শন 
র্রোভি  

২৮,৩৩,৩৯৪.৩৫ - - ২৮,৩৩,৩৯৪.৩৫ 

 সবিবমাটিঃ ৩৭,০৫,৫৫,৩০৮
.৪০ 

৫৪,৩০,৭৫,৩০৪.
২৯ 

৪৩,৩৯,৪৮,০৪
৬.৪৬ 

৪৭,৯৬,৮২,৫৬
৬.২৩ 

 
              
  
  
  
  
                                                                                                                                                        
     প্রমািঃ প্রমাডমনুল হক িালুকোি                                                                          
মডহউডেন আহবমে 
     মহাব্বস্থাপক ও িধান ডনবিাহী কমিকিি া                                                                         
সভাপডি 
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২০ ব্াাংবকি মুনা া ডহসাবব নগে গ্রহিিঃ 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
কৃডষ ঋবিি মুনা া ৯৮,৭৮,৩২৬.০০ ১,০৭,৬৯,১৬৯.২০ 
িকল্প ঋবিি মনুা া ১,৩০,৫১,৭৯১.০০ ১,২৭,৯১,৭৫০.০০ 
স্বিি বন্ধকী ঋবিি মনুা া ১,০৫,৪০,৬২২.০০ ১,১০,১৬,৭৩৬.০০ 
স্বিি আমানি ঋবিি মনুা া ৬,৯৬,৫২,৩৬১.০০ ৭,৮১,৭৮,৬০৯.০০ 
স্থায়ী আমানবিি মুনা া ১০,৫০,৮৯৪.০০ ৬,০৪,৫৬৮.৫৯ 
ডববশষ ও অন্ান্ যমাি মুনা া ৫,১০,২৬২.৫০ ৬,৬১,৯৫২.৯৬ 
গৃহ ডনমিাি ঋবিি মুনা া ৪,৫৭,০৩,৯৫৯.৭৩ ৪,১৬,১১,৮৬৭.০০ 
প্রমাটি সাইবকল ঋবিি মুনা া ১,৮৫,৪৯৩.০০ ২,১৩,৮০৮.০০ 
কডম্পউটাি ঋবিি মুনা া ৯৩,৭৬৮.০০ ১,০৬,৫৪৯.০০ 
কনযমুাসি প্রক্রডিট ঋবিি মনুা া ১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭ ২,২০,৪৬,৮৪৬.৭১ 
পািবসানাল প্রলাবনি মুনা া ৫,৬২,৫৮,২৪৩.০০ ৪,৩৩,৪৩,০৩৪.৬৭ 
শাখ্া/বুথ্ হবি মনুা া  ৬৫,৭৩,৬৯৮.৫০ ৬৯,৮৮,৮১১.০০ 

নমাট= ২২,৮২,০৪,৫১০.২০ ২২,৮৩,৩৩,৭০২.১৩ 
 

২০.১. দন্ড মুনািা র্হবসবব নগদ গ্রহণ 
র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 

কৃডষ  ঋবিি েি মুনা া ২৪,৬১১.০০ ১,০৭,০৪৪.০০ 
িকল্প ঋবিি েি মনুা া ৩,০৭০.০০ ১,৮৬৮.০০ 
কনযমুাসি প্রক্রডিট ঋবিি েি মুনা া ২,৪২,৭৪৪.০০ ২,৪৭,০৭২.০০ 
পাবসিানাল প্রলাবনি েি মুনা া ৯,০২,৪০৭.০০ ৩,৫৯,০২৯.০০ 

নমাট= ১১,৭২,৮৩২.০০ ৭,১৫,০১৩.০০ 
সবিবমাটিঃ ২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০ ২২,৯০,৪৮,৭১৫.১৩ 

২১। অন্ান্ পডিিালনা আয় বাবে নগে গ্রহিিঃ 
২১.১. কডমশন ও সাডভি স িাযি  বাবে আয়িঃ 

র্হসাব োবির র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
ইনডসবিটাল িাযি  ৯৩,২৯৪.০৩ ৯৬,২৩৯.৫০ 
ডক্লয়াডিাং িাযি  ১,০৬০.০০ ১,২১০.০০ 
কনডযউমাি প্রক্রডিট ঋবিি িবসডসাং ড  ৫১,৫০০.০০ ৩১,০০০.০০ 
পাবসিানাল প্রলাবনি িবসডসাং ড  ১৩,২৬,০০০.০০ ১৩,৯৪,৫০০.০০ 
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অন্ান্ সাডভি স িাযি  - - 
নমাটিঃ ১৪,৭১,৮৫৪.০৩ ১৫,২২,৯৪৯.৫০ 

২১.২ ডবডবধ আয় 
র্হসাব োবির র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 

বাডে ভাো িাডপ্ত ১,৪৩,১৭,৭৫২.৯৬ ১,৫০,৩৯,৬৪২.৯৬ 
 গাডে ডিকুইডযশন ড  িাডপ্ত ৭০,৩৯৭.০০ ৭,০০০.০০ 
পাডন ও পয়িঃডনষ্কাশন ডববলি টাকা িাডপ্ত ৪,৮০,৬৬০.০০ ৪,৬২,৩১০.০০ 
ইবলকডট্রডসটি  ডববলি টাকা িাডপ্ত ১৬,৮৪,৩৬৯.০০ ১৭,৫৫,৩৮৪.০০ 
প্রযনাবিটি িাযি  ৮,০০,৫০২.০০ ৮,৪৪,৬৭৭.০০ 
গ্রাহকবেি ডনকট হবি বীমা ডিডময়াম আয় - ১,১৫,৭১৩.০০ 
প্রশয়াি লভ্াাংশ আয়  ২২,৬৭,০১২.২১ ২১,৬৫,৯৪৯.৯৮ 
অন্ান্ আয় ১৮,৮৭৪.০০ ৫,৬৮,৪৯৯.০০ 
স্বিি পিীক্ষা ৬,০৮,৬০০.০০ ৭,০৭,৮০০.০০ 
কডমশন ও প্রব্রাকাবিয ১,০৭০.০০ ৩,২৬০.০০ 
ডি.ডপ.এস. পুনিঃ নবায়ন ড  ১,৫৬০.০০ ১,৫৬০.০০ 
ভডিি  ড  - ৫০০.০০ 
ডিডপএস বন্ধকিি ড  ২,৪০০.০০ - 
অবময়াবোত্তীিি ডিডপএস মুনা া সমন্বয় ৩৫৭.০০ - 

নমাট= ২,০২,৫৩,৫৫৪.১৭ ২,১৬,৭২,২৯৫.৯৪ 
                     সবিবমাট পর্রচালনা 
কাযিক্রম হবি নগদ গ্রহণ = 

২,১৭,২৫,৪০৮.২০ ২,৩১,৯৫,২৪৫.৪৪ 

 
২২। আর্থিক েরচ 
২২.১      মুনািা ব্য় 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
আমানবিি উপি মুনা া িোন ১,১২,১০,২১১.০০ ১,৩৮,৬৮,৮৬৩.০০ 
আন্তিঃ শাখ্া প্রলনবেন ডহসাবব মুনা া িোন ১৪,৫৯,১০৪.০০ ৮,৪৬,৭০৫.০০ 
ডি.ডপ.এস.এি মুনা া িোন ৬০,৯৪৭.০০ ২১,৯৫১.০০ 

 নমাট = ১,২৭,৩০,২৬২.০০ ১,৪৭,৩৭,৫১৯.০০ 
২২.২. কর বাবদ ব্য় 

ডববিি ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
প্রহাডল্ডাং ট্াস্ক ও ভূডম উন্নয়ন কি ৯,০২,৮১২.৮০ ৯,২২,৪৯৭.০০ 
অন্ান্ কি ৩,৩৮,৭৪৪.০০ ৩,৬৬,৭৪০.০০ 

নমাট = ১২,৪১,৫৫৬.৮০ ১২,৮৯,২৩৭.০০ 
২২.৩ সভাের্নি েরচ 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
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বাডষিক সাধািি সভা ও ডববশষ সভা খ্িি ৪৬,৭০,০৪৪.০০ ৪৬,৭৫,৬৭৩.০০ 
ঋি আোয় সবম্মলন খ্িি ৬৭,৬২২.০০ ১,২৮,০৪৭.০০ 
িডশক্ষি  প্রসডমনাি এবাং সভা (প্রেবশ) ২,৭৪,০৯০.০০ ১০,০০০.০০ 
িডশক্ষি, প্রসডমনাি এবাং সভা (ডববেবশ) ৮,২৮,৯৫৫.০০ ১৪,৬২,১৫৮.০০ 

                                            
নমাট = 

৫৮,৪০,৭১১.০০ ৬২,৭৫,৮৭৮.০০ 

 
 
২২.৪ ব্বস্থাপনা কর্মটি সদস্বদর েরচ  

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
 সভাপডিি সম্মানী ১২,০০,০০০.০০ ১২,০০,০০০.০০ 
সভাপডি ও ব্বস্থাপনা কডমটিি সেস্বেি 
ডসটিাং ড  

১,৫৭,০০০.০০ ১,০৭,০০০.০০ 

কডমটি/উপ-কডমটিি সম্মাডন ৯০,০০০.০০ ১,২৭,০০০.০০ 
ব্বস্থাপনা কডমটিি অসুস্থ সেস্বেি ও 
সমাবয়ীবেি প্রমডিবকল সডুবধা 

২,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০০.০০ 

নমাট = ১৬,৪৭,০০০.০০ ১৮,৮৪,০০০.০০ 
 
২২.৫ সমাে নসবামূলক েরচ  

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
িাাঁো এবাং অনুোন ২০,০০০.০০ ৩২,০০০.০০ 
যািীয় ও আন্তযি াডিক সমবায় ডেবস ৪,১৪,১০৫.০০ ৪,৭০,৮৯৪.০০ 
সমবায় উন্নয়ন খ্াি  ৭,৪৬,৯৩০.৬৬ ৪৬,০৬,৪২৯.৩১ 
কমিকিি া/কমিিািী ডনবয়াগ ১,১৪,৮৪৫.০০ ২,৭৩,২৬৬.৪০ 

নমাট= ১২,৯৫,৮৮০.৬৬ ৫৩,৮২,৫৮৯.৭১ 
 
 
২২.৬ পুিষ্কািযডনি খ্িি 

 ২০১৭-২০১৮ ২০১৬-২০১৭ 

 কমিকিি া/কমিিািী/সমবায়ীবেি বৃডত্ত িোন - - 

 সবন্তাষযনক ঋি আোবয়ি পুিস্কাি িোন - - 

 প্রমাট= - - 
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২২.৭ অন্ান্ ব্য়সমূহ 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
বীমাি ডিডময়াম ২১,৩৫,৪৭৬.০০ ২১,৯২,২৩৪.০০ 
অবিয় ৯৬,৯১,২৫৫.০০ ৮২,৫১,৯১৫.০০ 
প্রিডযবেশন ও লাইবসি ড  ৯,৭৭৫.০০ ২,২৫,৩০০.০০ 
িাক বাক্স নবায়ন ৩০০.০০ ৫০০.০০ 
পাডন ও পয়িঃডনষ্কাশন ৮,২৮,৮৮৩.০০ ৮,৭২,৮৫৭.০০ 
প্রটডলব ান ও ইটািবনট  ১২,০৫,১৮০.০০ ১০,৪৮,৫৩৭.০০ 
িাক ও প্রটডলবর্াগাবর্াগ ২,০৭,২২৯.০০ ২,৪২,৯১৪.০০ 
তবেু্ ডিক খ্িি ৩২,১৮,২৫০.০০ ৩০,১৭,০১৮.০০ 
মযিুী (অস্থায়ী ডভডত্তক) ১০,২২,০৪০.০০ ১,৬৯,৩০০.০০ 
আপ্ায়ন খ্িি ১৫,৫৮,৫৮০.০০ ১২,০২,৭৬৫.০০ 
ব্বসায় উন্নয়ন খ্িি ৬৫৫.০০ - 
আইনগি খ্িি ১১,৭৪,৩৪৫.০০ ৫,০৯,৫৬৪.০০ 
আইনযীবীি ড  ৩৩,০০০.০০ ১,২৫,৫০০.০০ 
স্বিি পিীক্ষবকি ড  ৬,১৪,৮০০.০০ ৫,৯৮,০০০.০০ 
সাধািি খ্িি ৭,০১,৬৩৮.০০ ৭,৩০,৪৫২.০০ 
ব্াাংক কডমশন ও মূল্ সাংবর্াযন কি ১,২২,০২২.৩৭ ২,৭৫,৬৮৮.৮৬ 
টা  ওবয়লব য়াি  াি ১৫,০০,০০০.০০ ১৫,০০,০০০.০০ 
প্রখ্লাধুলা ও ডববনােন ১১,৮০,০০০.০০ ১৫,৪৮,০০৭.০০ 
অডিট ড  ১,১৫,০০০.০০ ১,৩০,০০০.০০ 
অড স ভাো (িোন) ২,১০,০০০.০০ ২,৩৫,০০০.০০ 

নমাট= ২,৫৫,২৮,৪২৮.৩৭ ২,২৮,৭৫,৫৫১.৮৬ 
 নমাট আর্থিক েরচ= ৪,৮২,৮৩,৮৩৮.৮৩ ৫,২৪,৪৪,৭৭৫.৫৭ 

 
২৩. সাপ্লাইয়ার, কন্ট্রাক্টর ও কমিকিি া-কমিচারীবদর নগদ প্রদান নবিন ও ভািা 
২৩.১ কমিকিি া-কমিচারীবদর নগদ প্রদান নবিন ও ভািা 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি প্রবিন ৬,৪৭,৭৪,৭৯০.৫৮ ৬,২৭,৫৮,৪১৭.০২ 
অবসিিাপ্ত কমিকিি া-কমিিাডিবেি প্রবিন ৯৯,২৬,৪৯০.০৬ ৮৮,২২,০৯৬.০৭ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি বাডে ভাো বাবে ভািা ৩,৩৪,৫৭,৬০০.০০ ৩,১৮,৪০,০৬৭.৭০ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি র্ািায়ি খ্িি ১,৫৭,৪৪২.০০ ১,৬৬,১২৭.০০ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি প্রমডিবকল সুডবধা ১,৭৯.৬৫০.০০ ১,৮০,৮০৫.০০ 
কমিকিি া/কমিিািী মৃিু্যডনি অনুোন ১০,০০,০০০.০০ ১০,০০,০০০.০০ 
প্রমডিবকল ভািা ৪২,৮৭,৪০৮.৫২ ৩৯,১৭,৫৩৬.৮৪ 
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পডিবহন ভািা ৪,০৯,৩২৮.৭৭ ৩,৭৯,৯৬৫.৪৫ 
ডশক্ষা ভািা ৮,৭১,২৭৩.৮৪ ৮,৮৬,৯৬৩.৩৭ 
ডববশষ ভািা ৭৮,৮০০.০০ ৬৩,৮৯১.২৬ 
টিএডিএ ৯,৭৫,২৫৪.০০ ১০,৫০,০৯৯.০০ 
কমিিাডিবেি প্রপাষাক প্রধৌিকিি ভািা ৬৮,১৫৮.৯৩ ৭৪,৬৭৮.৮১ 
ব্াাংবকি িাক্তাবিি সম্মানী ১,৭২,০০০.০০ ১,৬০,০০০.০০ 
লাঞ্চ ভািা ৯৯,৮৮,৪০০.০০ ৮৭,৮১,৬০০.০০ 
তবশাখ্ী ভািা ১০,৮০,০৩৬.০০ ১০,১৮,৮২০.০০ 
কমিিাডিবেি ওভািটাইম ভািা ১৮,৪৩,১৪৪.০০ ২১,৩৮,০৭৫.০০ 
কমিিাডিবেি প্রপাষাক তিিীি ভািা ৭,০৪,২৫০.০০ ৮০,৪০০.০০ 
ঈমাবমি সম্মাডন ৯৬,০০০.০০ ৮৬,০০০.০০ 
কমিকিি াবেি অন্ান্ ভািা ৩,৪১,০০০.০০ ৩,৮৩,৮০০.০০ 
গ্র্ািুইটি ১,৪০,০০,০০০.০০ ১,২০,০০,০০০.০০ 
িডভবিট  াি ৬৪,০৯,১২৪.০৬ ৬০,৭৯,৯৪২.৬১ 

নমাট= ১৫,০৮,২০,১৫০.৭৬ ১৪,১৮,৬৯,২৮৫.১৩ 
  
 
  নবানাস প্রদান 
উৎসব ভািা ১,০৬,৩৮,৬১০.০০ ১,০৬,০০,৫৫০.০০ 
এক্সবগ্রডশয়া ভািা ৮১,৩৯,০৯০.০০ ৭৮,২৮,৮১৫.০০ 
উৎসাহ ভািা ১২,২২,৮৫৯.০০ ৬৪,৯০,০৩৭.৫০ 
শ্রাডন্ত ও ডববনােন ভািা ৪,৪৩,৬৯০.০০ ২৫,৫১,৭৬০.০০ 

 নমাট নবানাস ২,০৪,৪৪,২৪৯.০০ ২,৭৪,৭১,১৬২.৫০ 
নমাট নবিন ও ভািা= ১৭,১২,৬৪,৩৯৯.৭৬ ১৬,৯৩,৪০,৪৪৭.৬৩ 

  ব্বস্থাপনা কর্মটির সদস্বদর ভািা 
সভাপডিি বাডে ভাো - - 
সভাপডি ও সেস্বেি কার্িভািা - - 
সভাপডি ও সেস্বেি টিএডিএ ৮,০৭,০২০.০০ ৯,৭৭,৯০৯.০০ 

নমাটিঃ ৮,০৭,০২০.০০ ৯,৭৭,৯০৯.০০ 
 

২৩.২ কমিকিি া/কমিচার্র ও ব্বস্থাপনা কর্মটির সদস্বদর নগদ প্রদান 
প্রবিন ও ভািা ১৭,১২,৬৪,৩৯৯.৭৬ ১৬,৯৩,৪০,৪৪৭.৬৩ 
ব্বস্থাপনা কডমটিি সেস্বেি ভািা ৮,০৭,০২০.০০ ৯,৭৭,৯০৯.০০ 

নমাট ১৭,২০,৭১,৪১৯.৭৬ ১৭,০৩,১৮,৩৫৬.৬৩ 
২৩.৩ সাপ্লাইয়ারবদর নগদ প্রদান 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
ডিডটাং এি প্রটশনািী ২৮,২৮,৮২৭.৫০ ২৮,৪১,৭৭৬.৫০ 
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ডবজ্ঞাপন, িকাশনা ও যনসাংবর্াগ ৫,৮৮,১১১.০০ ৫,১৫,২৯৩.২০ 
গাডে/প্রযনাবিটবিি জ্বালানী খ্িি ১৬,৬৭,০৪৩.৯৮ ১৭,৬০,০৫১.৮৮ 
ব্াাংক ডবডল্ডাং-এি প্রমিামি ও পুনিঃসাংস্কাি ৮,২৩,১২৮.০০ ৩,৫০,০০৪.০০ 
প্রমাটি গাডে/প্রযনাবিটি প্রমিামি ও পনুিঃসাংস্কাি ১০,৮৩,৭২৯.৮০ ২১,২৯,৬১৫.৮৮ 
উর্ধ্িিন কমিকিি াি র্ানবহন প্রমিামি ও 
পুনিঃসাংস্কাি 

১,৯০,০০০.০০ ২,৭০,০০০.০০ 

আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপাডি প্রমিামি ও পনুিঃসাংস্কাি ৪,২৩,০২৫.০০ ৫,০৬,৮৭৫.০০ 
ব্াাংবকি ডলবেি প্রমিামি  ২,১৫,০০০.০০ ১,২০,০০০.০০ 
স টওয়াি ও হািি ওয়াি প্রমিামি ও িক্ষিাববক্ষি ৮,৭০,০৭০.০০ ১১,৮৫,৯৯০.০০ 

নমাট= ৮৬,৮৮,৯৩৫.২৮ ৯৬,৭৯,৬০৬.৪৬ 
সাপ্লাইয়ার ও কমিকিি া/কমিচার্রবদর  

সবিবমাট নগদ প্রদান= 
১৮,০৭,৬০,৩৫৫.০৪ ১৭,৯৯,৯৭,৯৬৩.০৯ 

 

 
২৪. স্থায়ী সম্পর্ত্ত ক্রয় ও র্বক্রয় 
২৪.১ স্থায়ী সম্পর্ত্ত র্বক্রয় হবি আয় 

ডববিি ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
স্থানান্তিবর্াগ্ সম্পডত্ত ডবক্রয় - - 
(+) অস্থানান্তিবর্াগ্ সম্পডত্ত ডবক্রয় - - 

নমাটিঃ - - 
স্থায়ী সম্পডত্ত ক্রয় ১৫,১৭,৭৮,৬৮১.২০ ৬,৯৫,৬৫,৫২৭.৮৬ 

২৫. র্বর্নবয়াগ হ্রাস/বৃর্দ্ধিঃ 
র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 

ডনযস্ব িহডববল ডবডনবয়াগকৃি ঋি (েীঘি, মধ্ম, 
স্বল্প প্রময়ােী) 

৩,০৫,৭৪,০০০.০০ ৪,৮৫,৩৮,০০০.০০ 

িকল্প ঋি ৬৯,৬০,৫৪৬.০০ ২,৭৯,১৮,১৬৮.০০ 
কনযমুাসি ঋি ৪,২৫,৫০,০০০.০০ ২,৫৪,১২,৩০৩.০০ 
পাবসিানাল প্রলান ২৭,১৭,৫৩,০৬৭.০০ ২৫,৪৯,১০,৭১০.০০ 
সিকাি হবি িাপ্ত ঋি - - 
স্বিি আমানি ঋি  ১৭,২৩,৫৫,০০০.০০ ১৯,৮৭,১২,০০০.০০ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি গৃহ-ডনমিাি ঋি ৫,৪৩,৭৫,০০০.০০ ২৫,৩০,৩০,০০০.০০ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি প্রমাটি সাইবকল ঋি ৩,২০,০০০.০০ ৪,০০,০০০.০০ 
কমিকিি া-কমিিাডিবেি কডম্পউটাি ঋি ১,৫০,০০০.০০ ১,০১,৪৫০.০০ 
ক্াশ প্রক্রডিট টু প্রমম্বাি ২,১৮,৭০,৫০০.০০ ২,৮০,৫৬,০০০.০০ 

নমাটিঃ ৬০,০৯,০৮,১১৩.০০ ৮৩,৭০,৭৮,৬৩১.০০ 
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২৬. নভাক্তাবদর র্নকট হবি নগদ গ্রহণ  
 ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
িলডি আমানি ডহসাব ২,৪০,২৬,৬২৫.৭৫ ৪,০৪,৫২,০৮০.৪৯ 
সঞ্চয় আমানি ডহসাব ৪১,৪৫,২৬,২৫০.৭৭ ৬৬,১৩,০২,৪৯৪.৭৪ 
ডবডভন্ন ধিবনি স্থায়ী আমানি ডহসাব ও 
অন্ান্ 

৭,৩১,৬২,১০২.০০ ১৩,০৭,৮৬,৪১৪.০০ 

ডিডপএস প্রপনশন আমানি ৯,৪৪,৯০০.০০ ৪,২৭,০১১.০০ 
নমাটিঃ ৫১,২৬,৫৯,৮৭৮.৫২ ৮৩,২৯,৬৮,০০০.২৩ 

 

 
২৭.চলর্ি বেবর আদায়  

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
বাাংলাবেশ ব্াাংক ঋি ৩০,০৯,৭৮৮.৩০ ৪২,৯০,৮৭০.০০ 
ডনযস্ব িহডবল ঋি (কৃডষ, িকল্প, কনযমুাসি, 
পাবসিানাল ও ষ্টা   ) 

৩৪,৩৬,৫৫,০২৭.৬২ ৩৫,৮৫,৬১,৪৬৩.৯৪ 

স্বিি  ও অন্ান্ ২৯,৫৬,৪৩,৪৬০.০০ ২৫,৪০,৪২,১৪০.০০ 
 নমাট = ৬৪,২৩,০৮,২৭৫.৯২ ৬১,৬৮,৯৪,৪৭৩.৯৪ 

  
  
  

    ২৮। অন্ান্ চলর্ি সম্পদ  

ডববিি ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
সমাপনী উদৃ্ধত্তিঃ - - 
ডনিাপত্তা যমা - - 
অগ্রীম ভাো  - - 
অগ্রীম িেত্ত - - 
সাংস্কাি কাবযি যন্ সিঞ্জাম - - 
সাসবপি ডহসাব ৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫ ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ 

প্রমাট= ৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫ ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ 
বােিঃ িািডম্ভক উদৃ্ধত্ত -  
ডনিাপত্তা যমা -  
অগ্রীম ভাো  -  
অগ্রীম িেত্ত -  
িস্তাডবি শাখ্াি সাংস্কাি কাবযি যন্ ভাোকৃি 
সিঞ্জাম 

-  

সাসবপি ডহসাব ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ ৩,৩২,৮৪,৪৩০.৩০ 
প্রমাট= ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০ ৩,৩২,৮৪,৪৩০.৩০ 

সবিবমাট= (-)৩,৭৯,১৯,৯০৩.৭৫ ৪,৩৫,৮৮,৩৫৫.০০ 
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২৯। অন্ান্ চলর্ি দায় 

র্ববরণ ২০১৮-২০১৯ ২০১৭-২০১৮ 
সমাপনী উদৃ্ধত্তিঃ   
গ্র্ািুইটি িহডবল ২,৭০,৭৭,৬৮৮.৪৯ ৩,৬৪,১৫,৮৪৮.৪৯ 
মন্দ ও সডন্ধগ্ধ ঋবিি সডঞ্চি  ৭,১৫০.০০ ৭,১৫০.০০ 
মন্দ ও সডন্ধগ্ধ ঋবিি ডবডবধ ৩২,১৯১.৪৮ ৩২,১৯১.৪৮ 
সাসবপি োয় ৪৪,৩৭,২৭,২০০.৫৬ ৩২,৭০,৬৪,৩৭৪.৭৩ 
প্রপবমবট অিি াি োয় ৬০,০৪,৯৪১.৩৫ ৪২,০২,৩৪৯.৩৫ 

নমাট= ৪৭,৬৮,৪৯,১৭১.৮৮ ৩৬,৭৭,২১,৯১৪.০৫ 
বােিঃ িািডম্ভক উদৃ্ধত্ত   
গ্র্ািুইটিি যন্ সডঞ্চডি ৩,৬৪,১৫,৮৪৮.৪৯ ২,৯৬,০৮,৯২৮.৪৯ 
মন্দ ও সডন্ধগ্ধ ঋবিি সডঞ্চি  ৭,১৫০.০০ ৭,১৫০.০০ 
মন্দ ও সডন্ধগ্ধ ঋবিি ডবডবধ ৩২,১৯১.৪৮ ৩২,১৯১.৪৮ 
সাসবপি োয়  ৩২,৭০,৬৪,৩৭৪.৭৩ ১৭,৯৮,৮৯,৩৪৫.৮৫ 
প্রপবমবট অিি াি োয় ৪২,০২,৩৪৯.৩৫ ৫১,৭৪,২৪৪.৭৭ 

নমাট= ৩৬,৭৭,২১,৯১৪.০৫ ২১,৪৭,১১,৮৬০.৫৯ 
সবিবমাট= ১০,৯১,২৭,২৫৭.৮৩ ১৫,৩০,১০,০৫৩.৪৬ 
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ননাটিঃ 
  

মুনািা আয় 
 
ব্াাংবকি ডবডভন্ন খ্াবিি টাকা ঋি ও অডগ্রম প্রেয়া এবাং অন্ িডিষ্ঠাবন আমানি আকাবি যমা িাখ্াি  বল  
প্রসসকল খ্াি প্রথ্বক িাপ্ত লাভবক মুনা া আয় ববল। 
  
র্বর্নবয়াগ হ্রাস/বৃর্দ্ধ 
 
 ডবডভন্ন খ্াবি িবেয় ঋি ও অডগ্রম এ খ্াবি অন্তভুি ক্ত। 
 
 

অন্ ব্াাংবক েমা 
ডবডভন্ন সিকািী ও প্রবসিকািী ব্াাংবক এ ব্াাংবকি টাকা ডবডভন্ন প্রময়াবে স্থায়ী আমানি/সঞ্চয়/িলডি ও এস 
এন টি ডি ডহসাবব িাখ্া হয়। 
 
চলর্ি বেবর আদায় 
 
মাে পর্িাবয় ডবডভন্ন সমবয় (েীঘি প্রময়ােী/মধ্ম প্রময়ােী/স্বল্প প্রময়ােী) ঋি  ও অন্ান্ ঋি কার্িক্রবমি  বল 
প্রর্ টাকা আোয় হবয়বছ প্রসগুবলাবক ডহসাবব আনা হবয়বছ।  
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বাবযট ২০১৮-২০১৯ 
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ঋি গ্রহবিি সীমা ২০১৮-২০১৯ 


