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(অঅকসমহ ককবট টবকবয়)

বববরণ
2019-20 2018-19 2018-19

সঅরশববধত ববরজটববরজট বহসবব

2017-18

ররজস পরপপ ও ববদদপশক অনদরন

 2,16,556 3,39,280 3,77,810  3,16,612রবজস পববপ (বববরণণ-১)

 1,94,327 3,05,927 3,40,100  2,89,600       করসমহ

 1,87,103 2,96,201 3,25,600  2,80,000          জবতণয় রবজস কববরর বনয়বনত করসমহ

   7,223   9,727  14,500    9,600          জবতণয় রবজস কববরর ববহর রত করসম হ

  22,229  33,352  37,710   27,013       কর বতণত পববপ

    868   4,051   4,168    3,787ববরদবশক অনদবন/১ (বববরণণ-৫)

 3,81,978  3,20,399  3,43,331কমবট :  2,17,424

বয়

 1,91,473 2,82,415 3,10,262  2,66,728পবরচবলন বয়

 1,78,879 2,51,668 2,77,934  2,47,747            আবতরক বয় (বববরণণ-৩)

                    এর মরধ

  38,160  48,377  52,797   45,278         অভভনরণণ  ঋরণর সদ

   3,605   2,963   4,273    3,467                 ববরদবশক ঋরণর সদ

  12,593  30,747  32,328   18,981             ম লধন বয়/২ (বববরণণ-৪)

   6,994    365    308     282খবদ বহসবব/3 (বববরণণ - ৮)

   1,241   2,124    937    2,082ঋণ ও অবগম (নণট)/৪ (বববরণণ - ৬ক)

 1,22,154 1,79,669 2,11,683  1,73,449উনয়ন বয়

    141    327   1,463     299     বসম/৫ (বববরণণ-10)

   1,495   4,365   5,315    4,143     এবরবপ ববহররত ববরশষ পকল (বববরণণ-৬ক)

 1,19,538 1,73,000 2,02,721  1,67,000     বববষ রক উনয়ন কমরসবচ/৬ (বববরণণ-৯)

    980   1,978   2,184    2,008     কবরজর বববনমরয় খবদ কমরসবচ (এবরবপ ববহর রত) ও সবনবনর/৭ 

(বববরণণ-১০)

- 4.9

 5,23,190  4,42,541  4,64,573

- 1,41,212 - 1,22,142 - 1,21,242

- 1,45,380 - 1,25,929 - 1,25,293

- 4.8 - 4.8 - 4.7

- 5.0- 5.0

কমবট - বয় :

সবমবগক ঘবটবত  (অনদবনসহ) :

(বজবরবপর শতকরব হবর) :

(বজবরবপর শতকরব হবর) :

সবমবগক ঘবটবত  (অনদবন বতণত) :

 3,21,862

- 1,04,438

- 4.7

- 1,05,306

- 4.7

অর র সসসরন

  25,621  50,016  63,848   43,397ববরদবশক ঋণ-নণট

  33,132  60,585  75,390   53,883     ববরদবশক ঋণ (বববরণণ - ৫)

-   7,512-  10,569-  11,542 -  10,486     ববরদবশক ঋণ পবররশবধ (বববরণণ - ৯)

  78,815  71,226  77,363   78,745অভভন রণণ ঋণ (বববরণণ - ৬খ)
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এক নজরর ববরজট (অঅকসমহ ককবট টবকবয়)

বববরণ
2019-20 2018-19 2018-19

সঅরশববধত ববরজটববরজট বহসবব

2017-18

  11,731  42,029  47,364   30,895     ববঅবকঅ ববসব হরত অররবয়ন (নণট)

   6,171  23,965  28,094   21,117         দণঘ ররময়ববদ ঋণ (নণট)

   5,560  18,064  19,270    9,778         সলরময়ববদ ঋণ (নণট)

  67,084  29,197  30,000   47,850     ববঅক ববহরর ত ঋণ (নণট)

  46,289  26,197  27,000   45,000         জবতণয় সঞয় পকলসম হ (নণট)

  20,796   3,000   3,000    2,850         অনবন (নণট)/৮ (বববরণণ-৭)

 1,41,212  1,22,142  1,21,242কমবট - অর র সঅসবন :  1,04,436

বজবরবপ : 28,85,872 25,36,177 25,37,849কমরমবররনবম আইরটমম 22,38,498

ববখবমলক সবরকম

1.

2.

৪.

৫.

৭.

৮. পজবতরনর সরকববর বহসবরবর হবস-ববদ (জবতণয় সঞয় বসমসমরহর হবস-ববদ বতণত) এ গরপ অনররক করব হরয়রছ৷ 

উনয়ন সহরযবগণরদর সবরর সমববদত চবক কমবতবরবক খবদশস ববকয়লব অরররর সবনবনর এবঅ কবরজর বববনমরয় খবদ কমরসবচর (কবববখব) কয অঅশ বববষ রক 

উনয়ন কমরসবচরত অনর রক নয় বকন উনয়ন বরয়র অনররক তব এ অঅরশ কদখবরনব হরয়রছ; 

বসম হরচ বববষ রক উনয়ন কমরসবচ ববহর রত বতন ধররনর পকরলর মরধ একট, অন দট হল- বববষ রক উনয়ন কমরসবচ ববহর রত ববরশষ পকল এবঅ কবরজর বববনমরয় 

খবদ ও  সবনবনর। বববষ রক উনয়ন কমরসবচরত অনর রক নয় এবঅ বনজস উৎরসর রবজস  (Own Source Revenue) কররক অর রবয়নকত এরপ কবতপয় 

উনয়নমলক কমরসবচ বসম বহরসরব অনররক করব হরয়রছ;

সরকববর মববলকবনবধণন বববণবজভক ও সবয়তশববসত পবতষবনসমহ এবঅ সরকববর কমরচবরণরদররক পরদয় ঋণ কররক ঋণ পবররশবধ বববদ পববপ  ববদ বদরয় নণট ঋণ ও 

অবগরমর পবরমবণ পদশরন করব হরয়রছ; 

সমদ সঅগহ, রবম অবধগহণ, বনম রবণ ও পতর কবজ, কশয়বর ও ইকভইটরত বববনরয়বগ ইতভববদ পবরচবলন মলধন বয় বহরসরব কদখবরনব হরয়রছ;

ববরদবশক অনদবন কযরহত পবররশবধরযবগ নয়, তবই এরক সরকববর রবজরসর সবরর একই গপরক করব হরয়রছ; 

৬. সবয়তশববসত সঅসব/করপ রবররশরনর বনজস অর রবয়রন ববসববয়নবধণন পকরলর ববপরণরত বরবদ ৭,০৮২ ককবট টবকব এবঅ একরপবট র ককবরট এরজনণ (ই.বস.এ) এবঅ 

ববরবস র ফবইনববনঅ সমবর রত অর রবয়রন ৫,৩১০ ককবট টবকবসহ বববষ রক উনয়ন কমরসবচর কমবট আকবর ২,১৫,১১৪ ককবট টবকব;

৩. ২০১৯-২০ অর রবছরর খবদশস সঅগরহর তলনবয় ববতরণ কম পবকলন করবয় নণট খবদ বহসবব ধনবতক কদখবরনব হরয়রছ;


