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বিষয়: ২০১৯-২০ অর্ থিছরেে কে ব্যতীত োজস্ব (NTR) এিং বিবিন্ন ঋণ ও অবিম আদায় সংক্রান্ত মাবসক (বিরসম্বে-২০১৯) 

প্রবতরিদন/বেটাণ থ সংক্রান্ত প্রবতরিদন । 

 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ এবাং এ র্বভাদগর আওতািীন প্রার্ি বাদজট সাংর্িষ্ট েির/সাংস্থাসমূদের ২০১৯-২০ অর্ থবছদরর 

কে ব্যতীত োজস্ব (NTR) এিং বিবিন্ন ঋণ ও অবিম আদায় সংক্রান্ত মাবসক প্রবতরিদন/বেটাণ থ এিং আরয়ে িারজট প্রাক্কলন 

ও প্ররেপন সংক্রান্ত প্রর্তদবেন পৃর্ক-পৃর্কভাদব র্নদে উদেখ করা েদলা: 

 

২০১৯-২০ অর্ থবছদরর কে ব্যতীত োজস্ব (NTR) এিং বিবিন্ন ঋণ ও অবিম হরত আদায়: 

(হাজাে টাকায়) 

ক্রবমক অবিদপ্তে/সংস্থাে নাম 
পবেচালন 

ককাি 

সংর াবিত িারজট 

মন্তব্য ২০১৯-২০ 

লেযমাত্রা প্রাবপ্ত 

১.১ 
পুনবিবনরয়াগকৃত বিরদব ক ঋরণে 

সুদ 
১৪১১৩০২   ১১৬৩৭ 

১। সবচিালয় অংর ে ক্রবমক ১.১, ১.৬ ও ১.৭ 

একই ককাি প্রদব থত হরে 

২। সবচিালয় অংর ে ক্রবমক ১.৩ ও ১.১৩ একই 

ককাি প্রদব থত হরে 

৩। সবচিালয় অংর ে ক্রবমক ১.১, ১.২, ১.৩ ও 

১.৬ এ ককান লেযমাত্রা না র্াকা সরেও প্রাবপ্ত 

প্রদব থত হরে। 

১.২ 
আবর্ থক প্রবতষ্ঠান কর্রক প্রাপ্ত 

লিযাং  (নগদ) 
১৪১২২০১   ৬৭৯৩০৯ 

১.৩ অন্যান্য আদায় ১৪৪১২৯৯ ০ ৫৭৭২৯৬ 

১.৪ 
স্বায়ে াবসত সংস্থারক প্রদত্ত 

ঋরণে সুদ 
১৪১১২০১ ৩৭৯৯ ৩৭৯৯ 

১.৫ 
সেকাবে কম থচােীরক প্রদত্ত ঋরণে 

সুদ 
১৪১১২০২ ৬ ৬ 

১.৬ 
পুনবিবনরয়াগকৃত বিরদব ক ঋরণে 

সুদ 
১৪১১২০৩   ২১৪৬১ 

১.৭ 
পুনবিবনরয়াগকৃত বিরদব ক ঋরণে 

সুদ 
১৪১১৩০২ ১৪৯১৪৪ ১৪৯১৪৪ 

১.৮ তরে অবিগমন বি ১৪২২৩০৮ ২৮৫ ২৮৫ 

১.৯ দেপত্র দবলল বি ১৪২২৩২৮ ২০ ২০ 

১.১০ সেকাবে যানিাহন ব্যিহাে বি ১৪২৩২০৪ ৫২ ৫২ 

১.১১ 
ব্যিহৃত কাগজ ও কে নাবে 

বিক্রয় 
১৪২৩২২৬ ৭ ০ 

১.১২ 
পূি থিতী অর্ থিছরেে অবতবেক্ত 

গৃহীত অর্ থ কিেত 
১৪৪১২০২ ২৮০৮৮ ২৮০৮৮ 

১.১৩ অন্যান্য আদায় ১৪৪১২৯৯ ৫৬৪২ ৫৬৪২ 

১ কমাট সবচিালয়  ১৮৭০৪৩ ১৪৭৬৭৩৯ 

২ িাংলারদ  ব্যাংক ১৩৪০০০১০০ ৭০১৬৬৭ 0 

িাংলারদ  ব্যাংক ভুল করে ৪৩১৪ ককাটি ৮৬ 

লে টাকা অর্ থ বিিারগে ককারি জমা প্রদান 

করেরছ মরম থ জাবনরয়রছন 

৩ কসানালী ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০২৩০০ ২২৪০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

৪ কসানালী ব্যাংক ইউ.রক   ২২৪০ 0 ককান ব্যিস্থা িহণ করেবন 

৫ অিণী ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০০২০০ ২২৪০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

৬ জনতা ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০১৮০০ ১১২০০ 0 
ককান অর্ থ জমা কদয়া না হরলও ৫০ ককাটি টাকাে 

জমা ভুল প্রদব থত হরে 

৭ রূপালী ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০২২০০ ২২৪০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

৮ উত্তো ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০২৮০০ ২৮ 0 জমা কদয়বন 

৯ বিবিবিএল ১৩৪০০০৭০০ ৩৬১ 361 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লেযমাত্রাে কচরয় কম 

জমা করেরছ 
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ক্রবমক অবিদপ্তে/সংস্থাে নাম 
পবেচালন 

ককাি 

সংর াবিত িারজট 

মন্তব্য ২০১৯-২০ 

লেযমাত্রা প্রাবপ্ত 

১০ আইবসবি ১৩৪০০১৭০০ ৫০০০০০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

১১ বিএসইবস ১৩৪০০১০০০ ৪৪৮০০০ 0 
ভুল করে সবচিালয় ককারি ৫৭ ককাটি ৭২ লে 

৯৬ হাজাে জমা করেরছ। 

১২ িীমা উন্নয়ন ও বনয়ন্ত্রণ কর্তথপে ১৩১০০২১০০ ৩৩৬৮ 3368 
ভুল করে প্রিান িীমা বনয়ন্ত্ররকে কায থালয় ককারি 

জমা করেরছ 

১৩ িামীণ ব্যাংক ১৩৪০০১৫০০ ৬৩০৩০ 63030 জমা কদয়া সরেও প্রদব থত হয়বন 

১৪ আইএিআইবস ব্যাংক ১৩৪০০১৬০০ ১০০৮০০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় 

১৫ এবি ব্যাংক বল. ১৩৪০০০৬০০ ২২৪০ 0 জমা কদয়বন 

১৬ 
ইউনাইরটি কমাব থয়াল ব্যাংক 

বল. 
১৩৪০০২৭০০ ৯৫২০ 0 

কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

১৭ আইবসবি ইসলামী ব্যাংক বল. ১৩৪০০০৪০০ ২৮ 0 জমা কদয়বন 

১৮ কিবসক ব্যাংক বলবমরটি ১৩৪০০১৩০০ ২২৪০ 0 কলাকসানী ব্যাংক 

১৯ সাবিনরকা ১৩৫০০১০০০ ১০৫০০০ 105000 জমা কদয়া সরেও প্রদব থত হয়বন 

২০ জীিন িীমা করপ থারে ন ১৩৪০০১৯০০ ৪৪৮০০ 0 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

২১ ইউবিরকা ১৩৫০০১১০০ ৮৭৭৯ 8779 
কযাবপটাল ঘাটবতে জন্য লিযাং  জমা কদয়া 

সম্ভি নয় মরম থ জাবনরয়রছন 

২২ সািােন িীমা করপ থারে ন ১৩৪০০২৪০০ ৫০০০০০ 500000 প্রদব থত হয়বন 

২৩ 
মাইরক্রারক্রবিট কেগুরলটবে 

অর্বেটি 
১৩১০০২২০০ ৩৩৬ 49 নতুন 

২৪ বিআইবসএম ১৩১০০১৯০০ ৩০০ 300 নতুন 

                  সি থরমাট  ২৬৯৭৭০০ ২১৫৭৬২৬  সংর ািন প্ররয়াজন 

 

 

 

(দমাসাম্মাৎ জজােরা খাতুন) 

উপসর্িব 

   জ ান: ৯৫৪৬৩৩৩ 

 


