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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

www.fid.gov.bd 

 
করব্যতীত রাজস্ব প্রাবি (NTR) ও জাতীয় রাজস্ব বিার্ য িবির্ভ যত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) আয়য়র 

সংয় াবিত িায়জট ২০২০-২১, প্রস্তাবিত লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২ ও প্রয়ক্ষ্পন সংক্রান্ত সভার কার্ যবিিরণী 

 

সভার সভাপর্ত : জনাব এ.বি.এম রুহুল আজাদ, অর্তর্রক্ত সর্িব (বাদজট), আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

সভার তার্রখ ও সময়  : ০৩ জানুয়াবর ২০২১ ববলা ২:০০ ঘটিকা 

সভার স্থান : অর্ থ মন্ত্রণালদয়র সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩১, ভবন-৭), বাাংলাদেশ সর্িবালয়, ঢাকা ও র্ভর্িও কনফাদরন্স 

সভায় উপবিত কম যকতযাগয়ণর তাবলকা: পবরব ষ্ট-ক 

 

সভায় উপর্স্থত সেস্যদের স্বাগত জার্নদয় সভাপর্ত সভার কাজ শুরু কদরন। সভাপর্তর অনুমর্তক্রদম উপসর্িব (বাদজট) 

আদলািযসূর্ি বমাতাদবক র্বস্তার্রত তথ্য সভায় উপস্থাপন কদরন। র্তর্ন জানান বে, আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভাগ ও বিভাগ সংবিষ্ট অন্যান্য 

সরকাবর/য়িসরকাবর/আিাসরকাবর/স্বায়ত্ব াবসত প্রবতষ্ঠানসমূয়ির মধ্যয়ময়াবদ িায়জট কাঠায়মা পদ্ধবতর আওতাভুক্ত 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূয়ির ২০২০-২১ অথ যিছয়রর সংয় াবিত িায়জট প্রাক্কলন সংক্রান্ত িায়জট পবরপত্র অথ য বিভাগ কর্তযক জাবর িয়য়য়ছ। 

িায়জট পবরপয়ত্র আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভায়গর রাজস্ব প্রাবির সংয় াবিত লক্ষ্যমাত্রা বনি যারয়ণর বনবমত্ত কর ব্যতীত রাজস্ব প্রাবি (NTR) ও 

জাতীয় রাজস্ব বিার্ য িবির্ভ যত কর রাজস্ব (Non-NBR Tax Revenue) আয়য়র িায়জট প্রাক্কলন র্নদনাক্তভাদব ছদক উদেখ করা 

হদলা: 

 

রাজস্ব প্রার্ির সাংদশার্িত লক্ষযমাত্রা: েির/সাংস্থা হদত প্রাি তথ্য অনুোয়ী সাংদশার্িত বাদজট ২০২০-২১ এর তথ্য বনম্নরূপ: 

(িাজার টাকায়) 

র্বভাগ/অর্িেির/সাংস্থা 

বাদজট 
প্রস্তার্বত 

সাংদশার্িত বাদজট 

প্রার্ি 

২০২০ 

প্রস্তাবিত 

লক্ষ্যমাত্রা 
প্রয়ক্ষ্পন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ র্িদসম্বর ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ ৩০২,১৪,০০ ৫৮১৪,৭৭,০৫ ৫৬১৬,৮৭,১২ ২৯১,৮০,৯২ ৩২৬,৮২,৯৫ ৩৬৬,০৫,০৯ 

 

আয়লাচনা: উক্ত িরাদ্দ সবচিালয় এিং বিবভন্ন ব্যাংক, িীমা ও আবথ যক প্রবতষ্ঠায়নর ময়ধ্য বিগত অথ যিছয়রর প্রাবির বভবত্তয়ত বিভাজন করা 

িয়য় থায়ক। সবচিালয় অংয় র রাজস্ব প্রাবি মূলতঃ গৃিবনম যাণ অবিম ও মটর গাবি অবিয়মর সুদ, সরকাবর র্ানিািয়নর ব্যিিার, বটন্ডার 

ও অন্যান্য দবললপত্র, অব্যিহৃত দ্রব্যাবদ, স্ক্র্যাপ ইতযাবদ বিবভন্ন রাজস্ব প্রাবি িয়ত অবজযত িয়। আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভায়গর িায়জট পুবস্তকায় 

‘স্বায়ত্ব াবসত ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠায়নর’ বিয়সয়ি বিবভন্ন ব্যাংক, িীমা ও অন্যান্য আবথ যক প্রবতষ্ঠানসমূি িয়ত প্রাি রাজস্ব প্রাবি বিয়সয়ি 

প্রদব যত িয়য় থায়ক। উয়েখ্য, এ বিভায়গর আওতািীন বমাট ২৩টি দির/সংিার ময়ধ্য ২০২০-২১ অথ যিছয়রর িায়জয়ট NTR সংবিষ্ট 

লক্ষ্যমাত্রা িার্ য করা আয়ছ। রাজস্ব প্রার্ির বক্ষদত্র ২০২০-২১ অর্ থবছদরর সাংদশার্িত বাদজদট লক্ষযমাত্রা প্রার্ি অনুয়ায়ী বর্ি থত করা হদয়দছ। 

 

২০২০-২১ অর্ থবছদরর সাংদশার্িত বাদজদট এ র্বভাদগর সর্িবালয় অাংদশ এবাং স্বায়ত্বশার্সত অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান ব্াাংক, বীমা ও আর্র্ থক 

প্রর্তষ্ঠাদনর মদে র্ননরূপভাদব বণ্টন করা বেদত পাদর: 

                                                                                                     (িাজার টাকায়) 

র্বভাগ/অর্িেির/সাংস্থা 

বাদজট 
প্রস্তার্বত সাংদশার্িত 

বাদজট 

প্রার্ি  

২০২০ 

প্রস্তাবিত 

লক্ষ্যমাত্রা 
প্রয়ক্ষ্পন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ র্িদসম্বর ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

সর্িবালয় ২০,৯৪,৮৮ ৫৬০০,১৫,১৮ ৫৫৯৯,৭২,৩৩ ২৩,৪৬,২৭ ২৬,২৭,৮২ ২৯,৪৩,১৬ 

স্বায়ত্তশার্সত অন্যান্য প্রর্তষ্ঠান ২৮১,১৯,১২ ২১৪,৬১,৮৭ ১৭,১৪,৭৯ ২৬৮,৩৪,৬৫ ৩০০,৫৫,১৩ ৩৩৬,৬১,৯৪ 

সব থদমাট ৩০২,১৪,০০ ৫৮১৪,৭৭,০৫ ৫৬১৬,৮৭,১২ ২৯১,৮০,৯২ ৩২৬,৮২,৯৫ ৩৬৬,০৫,০৯ 
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বাদজট ২০২০-২১ ও প্রস্তাবিত সাংদশার্িত বাদজট ২০২০-২১ এর প্রাক্কবলত র্বভাজন র্ননরূপ: 

(িাজার টাকায়) 

ক্রবমক র্বভাগ/অর্িেির/সাংস্থা 
অথ যননবতক 

বকার্ 

বাদজট 

প্রস্তার্বত 

সাংদশার্িত 

বাদজট 

প্রার্ি  

২০২০ 

প্রস্তাবিত 

লক্ষ্যমাত্রা 
প্রয়ক্ষ্পন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ র্িদসম্বর ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ সর্িবালয় ১১২০১০১ ২০,৯৪,৮৮ ৫৬০০,১৫,১৮ 5599,72,33 ২৩,৪৬,২৭ ২৬,২৭,৮২ ২৯,৪৩,১৬ 

১.১ 
পুনবিবনয়য়াগকৃত 

বিয়দব ক ঋয়ণর সুদ 
১৪১১৩০২ ১৬,৭০,৪১ ৫৫৮০,০০,১৯ ৫৫৮০,০০,১৯ ১৮,৭০,৮৬ ২০,৯৫,৩৬ ২৩,৪৬,৮১ 

১.২ 
আবথ যক প্রবতষ্ঠান বথয়ক 

প্রাি লভযাং  (নগদ) 
১৪১২২০১   ৭,৯৮,০৫ ৭,৯৮,০৫ ০     

১.৩ অন্যান্য আদায় ১৪৪১২৯৯ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

১.৪ 
স্বায়ত্ব াবসত সংিায়ক 

প্রদত্ত ঋয়ণর সুদ 
১৪১১২০১ ৪২,৫৫ ৪২,৫৫ ০ ৪৭,৬৬ ৫৩,৩৭ ৫৯,৭৮ 

১.৫ 
সরকাবর কম যচারীয়ক 

প্রদত্ত ঋয়ণর সুদ 
১৪১১২০২ ৭ ১ ১ ৮ ৯ ১০ 

১.৬ 
পুনবিবনয়য়াগকৃত 

বিয়দব ক ঋয়ণর সুদ 
১৪১১২০৩   ৫৬,১৭ ৫৬,১৭ ০     

১.৭ 
পুনবিবনয়য়াগকৃত 

বিয়দব ক ঋয়ণর সুদ 
১৪১১২০৩ ০ ৩৯৩,৪১ ৩,৯৩,৪১ ০ ০ ০ 

১.৮ তয়ে অবভগমন বি ১৪২২৩০৮ ৩,১৯ ১,১০ ১,১০ ৩,৫৭ ৪,০০ ৪,৪৮ 

১.৯ দরপত্র দবলল বি ১৪২২৩২৮ ২২ ২২ ০ ২৫ ২৮ ৩১ 

১.১০ 
সরকাবর র্ানিািন 

ব্যিিার বি 
১৪২৩২০৪ ৫৮ ৪৭ ৪৭ ৬৫ ৭৩ ৮১ 

১.১১ 
ব্যিহৃত কাগজ ও 

বে নাবর বিক্রয় 
১৪২৩২২৬ ৮ ৮ ০ ৯ ১০ ১১ 

১.১২ 

পূি যিতী অথ যিছয়রর 

অবতবরক্ত গৃিীত অথ য 

বিরত 

১৪৪১২০২ ৩,১৪,৫৯ ৬,৫৩,৮০ ৬,৫৩,৮০ ৩৫২,৩৪ ৩৯৪,৬২ ৪৪,১৯৮ 

১.১৩ অন্যান্য আদায় ১৪৪১২৯৯ ৬৩,১৯ ৬৯,১৩ ৬৯,১৩ ৭০,৭৭ ৭৯,২৭ ৮৮,৭৮ 

 উপয়মাট  ২০,৯৪,৮৮ ৫৬০০,১৫,১৮ 5599,72,33 ২৩,৪৬,২৭ ২৬,২৭,৮২ ২৯,৪৩,১৬ 

২ 
স্বায়ত্ত াবসত অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠান 

 
২৮১,১৯,১২ ২১৪,৬১,৮৭ ১৭,১৪,৭৯ ২৬৮,৩৪,৬৫ ৩০০,৫৫,১৩ ৩৩৬,৬১,৯৪ 

২.১ 
িাংলায়দ  ব্যাংক           

-134000100 
১৪৪১২৯৯ ৮৫,৩৩,৬১ ৮৫,৩৩,৬১   ৮৫,৩৩,৬১ ৯৫,৫৮,৩১ ১০৭,০৫,৮৯ 

২.২ 

বসানালী ব্যাংক 

বলবময়টর্ -

134002300 

১৪১২২০১ ৫০,১৮ ২৫,০০ 

  

২৮,০০ ৩১,৩৬ ৩৫,১২ 

২.৩ বসানালী ব্যাংক ইউ.য়ক ১৪১২২০১ ০ ০   ০ ০ ০ 

২.৪ 
অিণী ব্যাংক বলবময়টর্    

-134000200 
১৪১২২০১ ২৫,০৯ ২৫,০০   ২৮,০০ ৩১,৩৬ ৩৫,১২ 

২.৫ 
জনতা ব্যাংক বলবময়টর্   

-134001800 
১৪১২২০১ ১,২৫,৪৪ ১,০০,০০ 

  

১,১২,০০ ১,২৫,৪৪ ১,৪০,৪৯ 

২.৬ 
রূপালী ব্যাংক বলবময়টর্   

-134002200 
১৪১২২০১ ২৫,০৯ ২৫,০০ 

  

২৮,০০ ৩১,৩৬ ৩৫,১২ 

২.৭ 
উত্তরা ব্যাংক বলবময়টর্   

-134002800 
১৪১২২০১ ৩১ ৩১ 

  

৩৫ ৩৯ ৪৪ 
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ক্রবমক র্বভাগ/অর্িেির/সাংস্থা 
অথ যননবতক 

বকার্ 

বাদজট 

প্রস্তার্বত 

সাংদশার্িত 

বাদজট 

প্রার্ি  

২০২০ 

প্রস্তাবিত 

লক্ষ্যমাত্রা 
প্রয়ক্ষ্পন 

২০২০-২১ ২০২০-২১ র্িদসম্বর ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

২.৮ 
বিবর্বিএল                  

-134000700 
১৪১২২০১ ৪,০৪ ৪,০০   ৪,৪৮ ৫,০২ ৫,৬২ 

২.৯ 
আইবসবি                    

-134001700 
১৪১২২০১ ৫০,০০,০০ ১০,৩৭,০০ 

  
৫০,০০,০০ ৫৬,০০,০০ ৬২,৭২,০০ 

২.১০ 
বিএসইবস                   

-134001000 
১৪৪১২৯৯ ৫০,১৭,৬০ ৩৮,০০,০০ 

  
৪২,৫৬,০০ ৪৭,৬৬,৭২ ৫৩,৩৮,৭৩ 

২.১১ 
িীমা উন্নয়ন ও বনয়ন্ত্রণ 

কর্তযপক্ষ্ -131002100 
১৪৪১২৯৯ ৩৭,৭২ ৩৭,৭২   ৪২,২৫ ৪৭,৩২ ৫২,৯৯ 

২.১২ 
িামীণ ব্যাংক               

-134001500 
১৪১২২০১ ৭,০৫,৯৪ ৭,০০,০০ ৬,৬৩,৯০ ৭,৮৪,০০ ৮,৭৮,০৮ ৯,৮৩,৪৫ 

২.১৩ 
আইএিআইবস ব্যাংক     

-134001600 
১৪১২২০১ ১১,২৮,৯৬ ১১,২৮,৯৬ 

৪৮,২২৫,৯৩৮ 

টি বিানাস 

ব য়ার 

১২,৬৪,৪৪ ১৪,১৬,১৭ ১৫,৮৬,১১ 

২.১৪ 
এবি ব্যাংক বল.            

-134000600 
১৪১২২০১ ২৫,০৯ ২৫,০০ 

  
২৮,০০ ৩১,৩৬ ৩৫,১২ 

২.১৫ 

ইউনাইয়টর্ কমাব যয়াল 

ব্যাংক বল. -

134002700 

১৪১২২০১ ১,০৬,৬২ ১,০৬,৬২ 

  

১,১৯,৪১ ১,৩৩,৭৪ ১,৪৯,৭৯ 

২.১৬ 

আইবসবি ইসলামী 

ব্যাংক বল. -

134000400 

১৪১২২০১ ৩১ ২৫ 

  

২৮ ৩১ ৩৫ 

২.১৭ 

বিবসক ব্যাংক 

বলবময়টর্   -

134001300 

১৪১২২০১ ২২,৪০ ২২,৪০ 

  

২২,৪০ ২৫,০৯ ২৮,০৯ 

২.১৮ 
সাবিনয়কা                   

-135001000 
১৪১২২০১ ১১,৭৬,০০ ১০,৫০,০০ ১০,৫০,০০ ১১,৭৬,০০ ১৩,১৭,১২ ১৪,৭৫,১৭ 

২.১৯ 
জীিন িীমা কয়প যায়র ন    

-134001900 
১৪১২২০১ ৫,০১,৭৬ ৮,০০,০০ 

  
৮,৯৬,০০ ১০,০৩,৫২ ১১,২৩,৯৪ 

২.২০ 
ইউবিয়কা                    

-135001100 
১৪১২২০১ ২৪,২০ ৩৪,০০   ২৪,২০ ২৭,১০ ৩০,৩৬ 

২.২১ 

সািারন িীমা 

কয়প যায়র ন -

134002400 

১৪১২২০১ ৫৬,০০,০০ ৪০,০০,০০   ৪৪,৮০,০০ ৫০,১৭,৬০ ৫৬,১৯,৭১ 

২.২২ 

মাইয়ক্রায়ক্রবর্ট 

বরগুয়লটবর অথবরটি - 

131002200 

১৪৪১২৯৯ ৩,৭৬ ২,০০ ৮৯ ২,২৪ ২,৫১ ২,৮১ 

২.২৩ 
বিআইবসএম                 

-131001900 
১৪১২২০১ ৫,০০ ৫,০০   ৫,০০ ৫,২৫ ৫,৫০ 

 উপয়মাট   ২৮১,১৯,১২ ২,১৪,৬১,৮৭ ১৭,১৪,৭৯ ২৬৮,৩৪,৬৫ ৩০০,৫৫,১৩ ৩৩৬,৬১,৯৪ 

১+২ 
সর্ বম োট রোজস্ব প্রোপ্তি 

প্তসপ্ত িং 
  ৩০২,১৪,০০ ৫৮১৪,৭৭,০৫ ৫৬১৬,৮৭,১২ ২৯১,৮০,৯২ ৩২৬,৮২,৯৫ ৩৬৬,০৫,০৯ 

 

বিগত বতন অথ যিছর অথ যাৎ ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ এিং ২০১৯-২০ এর সংয় াবিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীয়ত বর্য়সম্বর বভবত্তক প্রাবির 

তুলনামূলক বচত্র: 

(িাজার টাকায়) 

ক্রবমক অবিদির/সংিার নাম 

সংয় াবিত িায়জট সংয় াবিত িায়জট 

মন্তব্য ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি 

১ সবচিালয় ১৮৭০৪৩ ১৪৭৬৭৩৯ ৫৬০০,০৯,২৪ ৫৫৯৯,৭২,৩৩ 
১। সবচিালয় অংয় র ক্রবমক ১.১, ১.৬ ও 

১.৭ একই বকার্ প্রদব যত িয়ে 
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ক্রবমক অবিদির/সংিার নাম 

সংয় াবিত িায়জট সংয় াবিত িায়জট 

মন্তব্য ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি 

২। সবচিালয় অংয় র ক্রবমক ১.৩ ও ১.১৩ 

একই বকার্ প্রদব যত িয়ে 

৩। সবচিালয় অংয়  ১৪১১৩০২ নং 

বকায়র্ প্রদব যত অথ য মূলত িাংলায়দ  

ব্যাংয়কর প্রাবি র্া সবচিালয় প্রাবিয়ত 

প্রদব যত িয়ে। 

২ 
িাংলায়দ  ব্যাংক           -

134000100 
৭০১৬৬৭ 0 ৮৫,৩৩,৬১   

িাংলায়দ  ব্যাংক ভুল কয়র ৫৫৪৬ বকাটি 

(প্রায়) টাকা সবচিালয় বকায়র্ জমা প্রদান 

কয়রয়ছ ময়ম য জাবনয়য়য়ছন। 

৩ 
বসানালী ব্যাংক বলবময়টর্ -

134002300 
২২৪০ 0 ২৫,০০ 

  কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছ। 

৪ বসানালী ব্যাংক ইউ.য়ক ২২৪০ 0 ০ 

  নতুন প্রাবতষ্ঠাবনক বকার্ ব ালার বিষয়য় 

বকান ব্যিিা িিণ কয়রবন। 

৫ 
অিণী ব্যাংক বলবময়টর্    -

134000200 
২২৪০ 0 ২৫,০০   

কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 

৬ 
জনতা ব্যাংক বলবময়টর্   -

134001800 
১১২০০ 0 ১,০০,০০ 

  বর্য়সম্বর ২০২০ পর্ যন্ত বকান অথ য জমা বদয়া 

িয়বন তয়ি ১ বকাটি টাকা জমা করা িয়ি 

ময়ম য জনতা ব্যাংয়কর প্রবতবনবি জানান। 

৭ 
রূপালী ব্যাংক বলবময়টর্   -

134002200 
২২৪০ 0 ২৫,০০ 

  কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন। 

৮ 
উত্তরা ব্যাংক বলবময়টর্   -

134002800 
২৮ 0 ৩১ 

  
সভায় অনুপবিত 

৯ 
বিবর্বিএল                  -

134000700 
৩৬১ 361 ৪,০০   

কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন। 

১০ 
আইবসবি                    -

134001700 
৫০০০০০ 0 ১০,৩৭,০০ 

  কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 

১১ 
বিএসইবস                   -

134001000 
৪৪৮০০০ 0 ৩৮,০০,০০ 

  ভুল কয়র সবচিালয় বকায়র্ ৩৮ বকাটি জমা 

কয়রয়ছ। 

১২ 
িীমা উন্নয়ন ও বনয়ন্ত্রণ 

কর্তযপক্ষ্ -131002100 
৩৩৬৮ 3368 ৩৭,৭২   সভায় অনুপবিত 

১৩ 
িামীণ ব্যাংক               -

134001500 
৬৩০৩০ 63030 ৭,০০,০০ ৬,৬৩,৯০ সভায় অনুপবিত 

১৪ 
আইএিআইবস ব্যাংক     -

134001600 
১০০৮০০ 0 ১১,২৮,৯৬ 

৪৮,২২৫,৯৩৮ 

টি বিানাস 

ব য়ার 

কযাবপটাল ঘাটবত পূরয়ণর জন্য কযা  

জমার পবরিয়তয বিানাস ব য়ার ইসুয করা 

িয় র্া প্রবতয়িদয়ন প্রদ যন িয় না 

১৫ 
এবি ব্যাংক বল.            -

134000600 
২২৪০ 0 ২৫,০০ 

  
 

১৬ 
ইউনাইয়টর্ কমাব যয়াল 

ব্যাংক বল. -134002700 
৯৫২০ 0 ১,০৬,৬২ 

  কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 

১৭ 
আইবসবি ইসলামী ব্যাংক 

বল. -134000400 
২৮ 0 ২৫ 

  কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 

১৮ 
বিবসক ব্যাংক বলবময়টর্   -

134001300 
২২৪০ 0 ২২,৪০ 

  
বলাকসানী ব্যাংক, সভায় অনুপবিত 

১৯ 
সাবিনয়কা                   -

135001000 
১০৫০০০ 105000 ১০,৫০,০০ ১০,৫০,০০ জমা বদয়া সয়ত্বও প্রদব যত িয়বন 

২০ 
জীিন িীমা কয়প যায়র ন    -

134001900 
৪৪৮০০ 0 ৮,০০,০০ 

  
কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 

২১ 
ইউবিয়কা                    -

135001100 
৮৭৭৯ 8779 ৩৪,০০   

কযাবপটাল ঘাটবতর জন্য লভযাং  জমা 

বদয়া সম্ভি নয় ময়ম য জাবনয়য়য়ছন 
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ক্রবমক অবিদির/সংিার নাম 

সংয় াবিত িায়জট সংয় াবিত িায়জট 

মন্তব্য ২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি লক্ষ্যমাত্রা প্রাবি 

২২ 
সািারন িীমা কয়প যায়র ন -

134002400 
৫০০০০০ 500000 ৪০,০০,০০   জমা প্রদান করা িয়ি 

২৩ 
মাইয়ক্রায়ক্রবর্ট বরগুয়লটবর 

অথবরটি -131002200 
৩৩৬ 49 ২,০০ ৮৯ নতুন 

২৪ 
বিআইবসএম                 -

131001900 
৩০০ 300 ৫,০০   নতুন 

                  সি যয়মাট ২৬৯৭৭০০ ২১৫৭৬২৬ ৫৮১৪,৭১,১১ ৫৬১৬,৮৭,১২ বরয়পায়ট য বকান অথ য প্রাবি প্রদ যন িয়বন 

 

আয়লাচনা: মাইদক্রাদক্রর্িট বরগুদলটর্র অর্র্রটি, র্বআইর্সএম এবাং বাাংলাদেশ ব্াাংক বেদহতু এ র্বভাদগর আওতািীন নতুন বকাি প্রাি 

সাংস্থা, তাই এ সকল প্রর্তষ্ঠানদক এ র্বভাদগর প্রার্ি বকাদি ের্াের্ভাদব প্রাি অর্ থ জমা প্রোদনর ব্বস্থা গ্রহদণর জন্য অর্ থ র্বভাগদক 

অনুদরাি করা বেদত পাদর। এছাড়াও বাাংলাদেশ ব্াাংক এর প্রাি অর্ থ ভুলক্রদম সর্িবালয় অাংদশ জমা প্রোন হদয়দছ। উয়েখ্য, প্রিান িীমা 

র্নয়ন্ত্রক এর কাে থালয় প্রবতষ্ঠানটি বিলুি িয়য় িতযমায়ন িীমা উন্নয়ন ও বনয়ন্ত্রণ কর্তযপক্ষ্ নায়ম পবরচাবলত িয়য় আসয়ছ র্া পুবস্তকায় অন্তভু যক্ত 

আয়ছ। বসানালী ব্াাংক ইউ.দক র্ল. এর বক্ষদত্র নতুন বকাি বরাদের র্বষদয় বসানালী ব্াাংক র্লর্মদটি বর্দক প্রস্তাব বপ্ররণ করার র্নদে থশনা 

বেয়া হয়। এছািা বকান বকান প্রবতষ্ঠান বলাকসায়ন থাকায় ব্যাংক বকাম্পাবন আইন বমাতায়িক বনয়বমত লভযাং  সরকাবর বকাষাগায়র 

জমা প্রদান না করার বিষয়য় আয়লাচনা িয়। 
 

পে থাদলািনায় প্রতীয়মান হয় বে, েির/সাংস্থা হদত প্রাি তথ্য iBas++ এর NTR বরয়পায়ট য র্থার্থভায়ি প্রবতিবলত িয়বন। বকান বকান 

প্রবতষ্ঠান ভুল কয়র বভন্ন বকায়র্ টাকা জমা কয়রয়ছ। এর ময়ধ্য বকান বকান প্রবতষ্ঠান লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বিব  জমা কয়রয়ছ আিার বকান 

প্রবতষ্ঠান বনি যাবরত বকায়র্ [১১২০১ - প্রবতষ্ঠান বকার্ - জমা  াত বকার্] বকান অথ য জমা কয়রবন িা লক্ষ্যমাত্রার বচয়য় কম জমা কয়রয়ছ। 

এ ায়ন উয়েখ্য, আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভায়গর বকার্ িয়লা- ১১২০১, প্রবতষ্ঠান/পবরচালন বকার্ িয়লা এ বিভায়গর িায়জট পুবস্তকায় উবেব ত 

৯ (নয়) সংখ্যার বকার্ এিং জমা  াত/অথ যননবতক বকার্ িয়লা- সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান বর্ সকল  ায়ত প্রাি অথ য জমা কয়র থায়ক বস সকল ৭ 

(সাত) সংখ্যার বকার্।  
 

উোহরণস্বরূপ জনতা ব্াাংক র্লর্মদটি এর বক্ষদত্র প্রাি অর্ থ জমার জন্য র্বদ্যমান বকাি পর্রবর্তথত হদয় নতুন বকাি হদব র্ননরূপ: 

  

র্ববরণ সাংযুক্ত তহর্বল আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ প্রর্তষ্ঠান/পর্রিালন বকাি অর্ থননর্তক বকাি 

বিদ্যমান বকার্ ১ ১২০৫ ২৫০৭ ১৫০১ 

নতুন বকার্ ১ ১১২০১ ১৩৪০০১৮০০ ১৪১২২০১ 

 

উদেখ্য র্বদ্যমান পুরাতন অথ যননবতক বকার্ িয়ত নতুন অথ যননবতক বকার্ রূপান্তয়রর তাবলকা অনুসন্ধায়নর জন্য 

http://ibas.finance.gov.bd/ibas2 বলংকটি অনুসরণ করা এবাং নতুন বকাদি প্রাি অর্ থ জমা প্রোদনর সুদোগ ততর্রর 

র্বষয়টি অর্ থ র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ ব্াাংক এবাং সাংর্িষ্ট প্রর্তষ্ঠাদনর প্রর্তর্নর্িগণদক অবর্হত করার র্বষদয় আদলািনা হয়। 

র্বস্তার্রত আদলািনাদে র্ননরূপ র্সদ্ধাে গৃহীত হয়। 
 

বসদ্ধান্ত: 
 

১. স্বায়ত্তশার্সত ও অন্যান্য প্রর্তষ্ঠানসমূদহর রাজস্ব প্রার্ির প্রাক্কলন, প্রদক্ষপণ পুনঃর্বভাজন এবাং প্রার্ির র্ববরণ বর্ণ থত ছদক প্রেত্ত  

প্রস্তাব অনুোয়ী অনুদমােন করা হয়। এতের্বষয়ক প্রার্ির র্ববরণ/র্রটান থ মার্সক র্ভর্ত্তদত এ র্বভাদগ বপ্ররণ করদত হদব। 

[িাস্তিায়য়ন-সংবিষ্ট দির/সংিা ও িায়জট  া া, আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়] 
  

২. িাংলায়দ  ব্যাংক, িামীণ ব্যাংক, সাবিনয়কা ও মাইয়ক্রায়ক্রবর্ট বরগুয়লটরী অথবরটি সি অন্যান্য বর্ সকল দির/সংিার বক্ষ্য়ত্র 

অথ য ভুল বকায়র্ জমা িয়য়য়ছ িা বরয়পায়ট য প্রবতিলন ঘয়টবন বস সকল বিষয় সংয় ািয়নর জন্য এিং আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভায়গর 

ibas++ মবর্উয়ল NTR বরয়পাট য যুক্ত করার বিষয়য় অথ য বিভায়গর এনটিআর  া ায়ক অনুয়রাি জাবনয়য় পত্র বদয়ত িয়ি। 

 [িাস্তিায়য়ন-িায়জট  া া, আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়] 
 

৩. বসানালী ব্াাংক ইউ.দক. র্লর্মদটিদক প্রার্ি খাদত অর্ থ জমার উদেদে অর্ থ র্বভাগ হদত বেণীর্বণ্যাসকৃত প্রর্তষ্ঠাদনর নতুন/সঠিক 

বকাি সাংগ্রহপূব থক র্নি থার্রত বকাদি রাজস্ব প্রার্ির অর্ থ জমা কদর এ র্বভাগদক অবর্হত করার জন্য অনুদরাি জানাদনা হয়। 

[িাস্তিায়য়ন-বসানালী ব্যাংক বল.] 
 

৪. বাাংলাদেশ ব্াাংক-দক নতুন বেণীর্বন্যার্সত বাদজট বকাি অনুোয়ী র্বদ্যমান িালান ফরম এ প্রেত্ত বকাি প্রেশ থদনর ছক হালানাগাে 

কদর অর্বা নতুন বকাি প্রেশ থদনর সুদোগ বরদখ এ র্বভাগদক অবর্হত করার জন্য অনুদরাি করা হয়। এ বক্ষদত্র প্রর্তষ্ঠাদনর বকাি 

হদব ৯ (নয়) সাংখ্যা র্বর্শষ্ট এবাং জমা খাত/অর্ থননর্তক বকাি হদব ৭ (সাত) সাংখ্যা র্বর্শষ্ট। এছাড়া ভুলক্রদম সর্িবালয় অাংদশ 

প্রের্শ থত অর্ থ র্নজ প্রর্তষ্ঠাদনর বকাদি প্রেশ থদনর র্নর্মত্ত সাংদশািন র্বষদয় অর্ থ র্বভাদগর সাদর্ বোগাদোগ করদত হদব। 

[িাস্তিায়য়ন- িাংলায়দ  ব্যাংক এিং এনটিআর  া া, অথ য বিভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়] 
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৫. প্রর্তটি েির/সাংস্থা র্নি থার্রত বকাদি অর্ থ জমা কদর ibas++ র্সদেদম প্রেশ থদনর র্বষয়টি অর্ থ র্বভাদগর এনটিআর শাখায় 

বোগাদোগ কদর র্রদপাদট থ প্রেশ থদনর র্বষয়টি র্নর্িত করদব। 

 [িাস্তিায়য়ন- সংবিষ্ট সকল প্রবতষ্ঠান এিং এনটিআর  া া, অথ য বিভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়] 
 

৬. বকান বকান েির/সাংস্থার র্বষয় সাংর্িষ্ট কম থকতথা/প্রর্তর্নর্ি সভায় উপর্স্থত না র্াকায় এবাং উপর্স্থত বর্দকও তথ্য প্রোন করদত 

না পারায় সভায় অসদোষ প্রকাশ করা হয় র্বিায় প্রর্তটি েির/সাংস্থার উপযুক্ত প্রর্তর্নর্ি সভায় উপর্স্থর্ত র্নর্িত করার র্বষদয় 

পত্র বপ্ররণকরদত হদব। 

 [িাস্তিায়য়ন- আবথ যক প্রবতষ্ঠান বিভায়গর িায়জট  া া ও সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান] 

 

পর্রদশদষ আর বকান আদলািয র্বষয় না র্াকায় সভাপর্ত উপর্স্থত সকলদক িন্যবাে জার্নদয় সভার সমার্ি বঘাষণা কদরন। 

 

 

(এ.বি.এম রুহুল আজাদ) 

অর্তর্রক্ত সর্িব (বাদজট) 

আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

            ২০ বপৌষ ১৪২৭ 

নম্বর: ৫৩.০০.০০০০.২১২.২০.০০৬.২১-০৩                                                   তার্রখ: -------------------- 

                      ০৪ জানুয়ার্র ২০২১ 

অনুর্লর্প: সেয় জ্ঞাতাদর্ থ/কাে থাদর্ থ (বজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 

1. গভন থর, বাাংলাদেশ ব্াাংক, প্রিান কাে থালয়, ঢাকা (কর ব্তীত রাজস্ব প্রার্ি (NTR) সাংক্রাে)। 

2. বিয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও র্নয়ন্ত্রণ কর্তথপক্ষ, ৩৭ র্েলকুশা বা /এ , ঢাকা। 

3. বিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ র্সর্কউর্রটিজ অযান্ড এক্সদিঞ্জ কর্মশন, র্সর্কউর্রটিজ কর্মশন ভবন, ই-৬/বস, আগারগাঁও, ঢাকা। 

4. এর্ক্সর্কউটিভ ভাইস-বিয়ারম্যান, মাইদক্রাদক্রর্িট বরগুদলটরী অর্র্রটি, ৮ শর্হে সাাংবার্েক বসর্লনা পারভীন সড়ক, গুলদফশাঁ 

প্লাজা (৭ম তলা), বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭।  

5. ব্বস্থাপনা পর্রিালক, সািারণ বীমা/জীবন বীমা কদপ থাদরশন, প্রিান কাে থালয়, ঢাকা। 

6. ব্বস্থাপনা পর্রিালক, ইনদভেদমন্ট কদপ থাদরশন অব বাাংলাদেশ (আইর্সর্ব), প্রিান কাে থালয়, ঢাকা। 

7. ব্বস্থাপনা পর্রিালক ও র্সইও, বসানালী/বসানালী ব্াাংক ইউ.দক/জনতা/অগ্রণী/রূপালী/ববর্সক ব্াাংক/র্বর্ির্বএল প্রিান 

কাে থালয়, ঢাকা। 

8. র্নব থাহী বপ্রর্সদিন্ট, বাাংলাদেশ ইনর্েটিউট অব কযার্পটাল মাদকথট, র্বর্জআইর্স টাওয়ার, ৩৪, বতাপখানা বরাি, ঢাকা। 

9. ব্বস্থাপনা পর্রিালক ও র্সইও, উত্তরা/গ্রামীণ/আইএফআইর্স/এর্ব/ইউর্সর্বএল/আইর্সর্ব ইসলামী ব্াাংক/প্রিান কাে থালয়, ঢাকা। 

10. ব্বস্থাপনা পর্রিালক, সার্বনদকা/ইউর্বদকা, প্রিান কাে থালয়, ঢাকা। 

11. উপসর্িব, নন-ট্যাক্স বরর্ভর্নউ শাখা, অর্ থ র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

12. উপসর্িব/র্সর্নয়র সহকারী সর্িব (সকল), আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ, অর্ থ মন্ত্রণালয়। 

13. র্সর্নয়র সর্িদবর একাে সর্িব, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ- বসবনয়র সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য। 

14. প্রিান র্হসাবরক্ষণ ও অর্ থ কম থকতথা, র্সর্জএ ভবন, বসগুন বার্গিা, ঢাকা। 

15. র্হসাবরক্ষণ কম থকতথা, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ। 

16. বপ্রাগ্রামার, আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ-ওদয়বসাইদটর বাদজট ও প্রকল্প>NTR অাংদশ প্রেশ থদনর অনুদরািসহ। 

17. অর্তর্রক্ত সর্িব (প্রশাসন ও বাদজট) এর ব্র্ক্তগত কমকতথা, অর্তর্রক্ত সর্িব মদহােদয়র সেয় অবগর্তর জন্য। 

 

 

 

(দমাসাম্মাৎ বজাহরা খাতুন) 

উপসর্িব 

বফান: ৯৫৪৬৩৩৩ 


