বার্ষক
ি প্রর্িববদন
২০১৯-২০২০

বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ
BANGLADESH SAMABAYA BANK LTD.

সমবায় ব্াাংক ভবন, ৯-র্ি, মর্িঝিল বার্িঝয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
1

বাাংলাদেশ সমবায়
ব্াাংক ললিঃ
BANGLADESH SAMABAYA BANK LTD.

সমবায় ব্াাংক ভবন, ৯-র্ি, মর্িঝিল বার্িঝয্ক এলাকা, ঢাকা-

১০০০।
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বাাংলাদেশ সমবায়
ব্াাংক ললিঃ
BANGLADESH SAMABAYA BANK LTD.
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সমবায় ব্াাংক ভবন, ৯-র্ি, মর্িঝিল বার্িঝয্ক এলাকা, ঢাকা১০০০।

প্রকাশকাল

প্রকাশনায়
গববষিা ও পর্িসাংখ্্ান র্বভাগ
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
৯-র্ি, মর্িঝিল বার্িঝয্ক এলাকা
ঢাকা-১০০০।
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সূচীপত্রিঃ
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লববরণ
৪৩িম বার্ষক
ি সাধািন সভাি ননাটিশ
বববববববব ববববববব বববববব

পৃষ্ঠা নাং

ব্াাংবকি মহাব্বস্থাপবকি বািিা
ববব বববববব
বববববববববব বববববববববব
বববববববব ববববববববববব ববববববববববব
ববব
ববববববব ববববববববববব বববববব সদস্বদি
ববববববব
বববব-বববব বববব বববব ববববববববববব
বববববব বববব ববববব ববববববববব
ববববববববব
বববব ববববববব বববববব বববব ববববব
ববববববববব ববববববববব
বর্দ্িবব বববববববব বববববববববববব ববববব
বববববব
বববববববব বববব
বববববশ্াববব
ববববববববব
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি এ্ালবাম হবি
বববব বববব
বববব-বববব বববব ববববব ববববববববববব
বববব ব ববববববববব
ববববব ববববববববব বববব
ব্বসার্য়ক ববববববববব
র্বর্ধবর্দ্ র্নিীক্ষা নবািি, র্নিীক্ষা কর্মটি ও অভ্ন্তিীি র্নিীক্ষা
নকাষ
ববববববববব ববববব বববববব (বববব-বববব
বববব ববব)
আর্থক
ি র্ববিিী (বববববববববব) বববব-বববব বববব
ববব
২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
লাভ-ক্ষর্ি বন্টন র্হসাব
২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
নগদ প্রবাহ র্ববিিী
২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
লাভ-ক্ষর্ি র্হসাব
২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
উদ্বত্ত
ৃ পত্র
বববব-বববব বববব ববববব বববববববববব
বববববব ব ববববব ববববব
২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
সম্পূিক বাবযি
বববব-বববব বববব ববববব বব ববববববব বববব
বববববববব
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২২
২২
২২

ববববব বববববববববব র্ববিি
ববববববব বববব ববববববববব

সাটিি র্ বকি
নপার্টাং

বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ
৯-র্ি, মর্িঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

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

স্মািক নাং- প্রশা-৮৭/র্প-২৭/২৮৮৯
১১-১১-২০২০র্ি:

িার্িখ্িঃ

৪৩তম বালষক
ি সাধারণ সভার ননাটিশ
আগামী বব ববববববব ২০২০, নিায শর্নবাি সকাল ৯:০০ ঘটিকায় বাাংলাবদশ
সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি ৪৩িম বার্ষক
ি সাধািি সভা ঢাকা মহানগবিি কাকিাইবল
অবর্স্থি ববববববববববব বব বববববববব বববববববববববব,
বববববববব বব ববববববববববব বববববব র্মলনায়িবন অনুটিি হবব।
সভাি আবলাচ্্ র্বষয়সমূহ র্নম্নরূপিঃ
০১। র্বগি ২৪-০৭-২০১৯ িার্িবখ্ অনুটিি ৪২িম বার্ষক
ি সাধািি সভাি
কার্র্ববিিী
ি
ববববববব;
০২। র্বগি বার্ষক
ি সাধািি সভায় গৃহীি র্সর্দ্ান্ত বাস্তবায়ন প্রর্িববদন;
০৩। ব্বস্থাপনা কর্মটিি কার্ক্রবমি
ি
ওপি বার্ষক
ি প্রর্িববদন (বার্ষক
ি
র্িবপািি ) পর্াবলাচ্না;
ি
ববব বববব-বববব বববব ববববব বববববববব ববববববববব
(Audit Report) ব বববববববববববব (Balance Sheet)
ববববববব ব ববববববব;
০ব। ২০১৮-২০১৯ অথ-বছবিি
ি
র্নিীক্ষা প্রর্িববদবন বববববববব
ববববববববববববব
ববববব
ববববববববববব
ববববববববববব (সাংবশাধনী প্রর্িববদন) আবলাচ্না ও অনুবমাদন;
০৬। ব্াাংবকি অভ্ন্তিীন অর্িি র্বভাবগি ৪ সদস্ র্বর্শষ্ট অর্িি নসল
আগামী ০৩(র্িন) বছবিি যন্ চ্লমান িাখ্াি র্বষবয় অনুবমাদন;
০৭। ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবিি অর্নিীর্ক্ষি র্হসাব র্ববিিী (উদ্বত্ত
ৃ পত্র,
লাভ-ক্ষর্ি ও লাভ বন্টন র্হসাব) অনুবমাদন;
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০৮। ২০২০-২০২১ অথ ি বছবিি প্রাক্কর্লি বাবযি এবাং ২০১৯-২০২০ অথ ি
বছবিি সম্পূিক বাবযি অনুবমাদন;
০৯। ২০২০-২০২১ অথ বছবিি
ি
ঋি গ্রহবিি সববাচ্চ
ি সীমা র্নধািি;
ি
ববব বববব-বববব বববব ববববব ববব বববববব ববব
ববববব বববববব ববববববব ববববববব ববববববব
ববববব
ববববববববববব
বববববব
বববববববব
বববববব ব ববববববব;
ববব বববববববব বববববববব বববববব বববববব ব ববববব
বববববব বববব বব বববববববব ব(ব) ব(ব) বব বববব
ববববব বববব ববববব ববববববববববব বববববব বববব
ববববববববব ববববববব;
ববব বববববববব ববব বববববব ববববব ববববববববববব
বববববব ববববববববব ববববববব;
ববব ববববববব বব বব ববব “ববববব ববববববব বব”
বববববব ববববববববব ববববববববববব বববববব
বববব বব-বব-বববব বববববব বববববববব বববব
ববববববববব ববববববব;
ববব বববববব বববববব ববববববববববববব বববববববব
বববব বব ববব ববববব বববববব ব ববববববববব
ববববব; ববব
উক্ত বালষক
ি সাধারণ সভায় এই ব্াাংদকর ন াগ্্ সেস্ সমবায় সলমলতসমূদের
ব্বস্থাপনা কলমটি কতৃ ক
ি
প্রলতলনলধ মদনানয়নপূবক
ি লনধালরত
ি
ফরদম
ালচত
তথ্্ালেসে লনধালরত
ি
তালরখ ও সমদয় উপলস্থত থ্াকার জন্ অনুদরাধ করা েদলা।
সাং ুক্ক্তিঃ (ক) ৪২ িম বার্ষক
ি সাধািি সভাি কার্র্ববিিী।
ি
(খ্) ২০১৮-২০১৯ অথ-বছবিি
ি
র্নিীর্ক্ষি উদ্বৃত্তপত্র।
স্বাক্ষি/(গ) প্রর্ির্নর্ধ মবনানয়ন িম।
স্ব(নমা: নমার্মনুল হক িালুকদাি)
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি
কমকিি
ি া

ববববব বববব-ব
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বববব-ব
স্মািক নাং-প্রশা-৮৭/র্প-২৭/২৮৮৯(৩০৫)
িার্িখ্িঃ ১১-১১-২০২০র্ি:
ববববব:
০১। সভাপর্ি/সম্পাদক/র্নবাহী
ি কমকিি
ি া, -------------------------------------। উক্ত সমবায়
সর্মর্িি একযন প্রর্ির্নর্ধ মবনায়নপূবক
ি িাাঁবক বার্ষক
ি সাধািি সভায় অাংশগ্রহবিি
ক্ষমিা প্রদান সাংক্রান্ত ব্বস্থাপনা কর্মটি সভাি র্সর্দ্াবন্তি অনুর্লর্প এবাং মবনানীি
প্রর্ির্নর্ধি ছর্ব, যািীয় পর্িচ্য়পত্র ও মবনানয়ন িম র্থার্থভাবব পূিি কবি
সাংর্িষ্ট নযলা/উপবযলা সমবায় কমকিি
ি া কিৃক
ি প্রর্িস্বাক্ষি কর্িবয় র্নধার্িি
ি
িার্িখ্
ও সমবয় উপর্স্থর্ি র্নঝিি কিাি যন্ অনুবিাধ কিা হবলা।
সদয় কার্াবথ
ি অনু
ি
র্লর্প:
০১। নযলা সমবায় অর্ সাি, ..........................। িাাঁি নযলাধীন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্লিঃ এি সদস্ সমবায় সর্মর্ি কিৃক
ি মবনানীি প্রর্ির্নর্ধ সমবায় সর্মর্ি আইন ও
র্বর্ধমালা অনুর্ায়ী নর্াগ্ র্কনা উহা র্াচ্াইপূবক
ি সাংর্িষ্ট সদস্ সমবায় সর্মর্ি কিৃক
ি
ক্ষমিা প্রদান সাংক্রান্ত সভাি কার্র্বিিীি
ি
বিাকর্প এবাং মবনানয়ন
িম
প্রর্িস্বাক্ষি কিাি যন্ অনুবিাধ কিা হবলা।
সদয় জ্ঞািাবথ অনু
ি
র্লর্প:
০১। সর্চ্ব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ, ভবন নাং-০৭ (৬ি িলা), বাাংলাবদশ সর্চ্বালয়,
ঢাকা।
০২।

র্নবন্ধক ব বববববববববব, সমবায় অর্ধদপ্তি, সমবায় ভবন, আগািগাাঁও,
ঢাকা।

০৩।র্ুগ্ম-র্নবন্ধক,
র্বভাগীয়
সমবায়
ঢাকা/বববববববব/চ্ট্টগ্রাম/র্সবলি/িাযশাহী/িাংপুি/খ্ুলনা/বর্িশাল।

দপ্তি,

০৪। সভাপর্ি মবহাদবয়ি একান্ত সর্চ্ব, সভাপর্ি মবহাদবয়ি সদয় অবগর্িি যন্।

স্বাক্ষি/উপ-মহাব্বস্থাপক (প্রশাসন)
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নচ্য়ািম্াবনি বািিা

সম্মালনত প্রলতলনলধবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম। বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি ৪৩ িম বার্ষক
ি সাধািি সভায়
সকলবক সমবায়ী শুবভচ্ছা । এ সভায় আপনাবদি স্বাগি যানাবি নপবি আর্ম সম্মার্নি নবাধ কির্ছ।
আমাবদি প্রর্ি আপনাবদি অর্বচ্ল আস্থা ও সমথবনি
ি
যন্ অন্তবিি অন্তিঃস্থল হবি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন
কির্ছ। আপনািা যাবনন যার্িি যনক বঙ্গবন্ধু নশখ্ মুঝযবুি িহমান এি স্বপ্ন র্ছবলা সমবাবয়ি মাধ্বম
নদবশি অথনীর্িবক
ি
মযবুি র্ভর্ত্তি উপি দাাঁড় কর্িবয় নদশবক নসানাি বাাংলা র্হবসবব গবড় নিালা। নর্
কািবি যার্িি যনক বঙ্গবন্ধু নশখ্ মুঝযবুি িহমান স্বাধীন বাাংলাবদবশি পর্বত্র সাংর্বধাবনি ১৩নাং
অনুবচ্ছবদ সমবায়বক সম্পবদি মার্লকানাি র্িিীয় খ্াি (অথ্াৎ
ি নর্ৌথ মার্লকানাি অবথ ি সমবায়ী)
র্হবসবব স্বীকৃর্ি নদন। বাাংলাবদবশি প্রথম পঞ্চবার্ষকী
ি পর্িকল্পনায় কৃর্ষ ও মৎস্ সহ র্বর্ভন্ন নসক্টবি
সমবাবয়ি সুর্নর্দি ষ্ট লক্ষ্ উবেশ্ র্নধািি
ি
কবি। র্কন্তু ৭৫ এি ১৫’ আগষ্ট যার্িি যনক নক সপর্িবাবি
হি্াি মাধ্বম িাাঁি এই স্বপ্নবক বাধাগ্রস্থ কবি সমবায় আবদালনবক ব্থ ি কিা হয়। র্াি বল এনঝযও,
র্ববদশী প্াবকয পর্লর্স, মুক্ত বাযাি অথনীর্ি
ি
এবাং নলাবালাইবযশাবনি ন বি সমবায় হবয় উবে র্নয
বাসভববন পিবাসী। িবব আশাি কথা এই নর্, বঙ্গবন্ধুি সুবর্াগ্ কন্া আমাবদি র্প্রয় ননত্রী মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী যনবনত্রী নদশিত্ন িাষ্ট্রনায়ক নশখ্ হার্সনাি সুবর্াগ্ ননিৃবে ও দূিদশী র্চ্ন্তা নচ্িনায়
সমবাবয়ি মাধ্বম নদবশি গিীব দুিঃখ্ী মানুবষি আথ-সামাঝযক
ি
উন্নয়বনি মধ্ র্দবয় বঙ্গবন্ধুি নসানাি
বাাংলা প্রর্িিাি স্বপ্ন বাস্তবিায় রূপ লাভ কিবছ। আমাবদি অবনক সীমাবর্দ্িা থাকা স্ববেও নসই লক্ষ্
বাস্তবায়বন আমাবদি ব্বস্থাপনা কর্মটি র্নিলসভাবব কায কবি র্াবচ্ছ। আপনাবদি অবগর্িি যন্
ব্বস্থাপনা কর্মটি র্বগি এক বছবিি কমকান্ড
ি
‘‘বার্ষক
ি প্রর্িববদন ২০১৯-২০২০’’ এি মাধ্বম আমিা
িু বল ধিাি নচ্ষ্টা কির্ছ।
লপ্রয় প্রলতলনলধবৃন্দ,
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এ বছি ৭৩ বছবি পদাপনি কবিবছ। এ দীঘ পথ
ি
পর্িক্রমায় আমিা
ৃ
গভীি শ্রর্দ্াভবি স্মিি কির্ছ। এ প্রর্িিাবনি উবদ্াক্তা সমবায়ী ননিবৃদ, ব্বস্থাপনা কর্মটিি দার্য়ে
পালনকািী র্নববর্দি প্রাি ব্ঝক্তবগ, ি কমকিি
ি া-কমচ্ািীবৃ
ি
দ, পৃিবপাষকবৃদ র্াবদি নমধা, শ্রম, সাহার্্
সহবর্ার্গিায় বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এ পর্াবয়
ি আসবি সক্ষম হবয়বছ।
সম্মালনত প্রলতলনলধবৃন্দ,
আপনািা অবর্হি আবছন নর্, র্বর্ভন্ন প্রর্িকূলিা থাকা স্ববেও গিানুগর্িক কৃর্ষ ঋবিি
পাশাপার্শ আমিা র্ুবগাপবর্াগী প্রকল্প ঋি, কনযুমাস ঋি/পাবস
ি
ানাল
ি
ঋি, স্বি িআমানি ঋিসহ অকৃর্ষ
খ্াবি ঋি প্রদান কবির্ছ। এি মাধ্বম আহর্িি লাভ হবি উৎপাদন বৃঝর্দ্সহ মর্হলা উবদ্াক্তা সৃটষ্ট ও
ক্ষমিায়বনি মাধ্বম সমবায় নসক্টবি নিু ন নিু ন আত্ম-কমসাংস্থাবনি
ি
সুবর্াগ সৃটষ্ট হবচ্ছ। এভাবব
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আথসামাঝযক
ি
উন্নয়বনি নক্ষবত্র ভূ র্মকা িাখ্াি মাধ্বম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নদশ-িত্ন যনবনত্রী
িাষ্ট্রনায়ক নশখ্ হার্সনাি ‘রূপকল্প-২০২১’ বাস্তবায়বন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্নিলসভাবব কায কবি
র্াবচ্ছ।
লপ্রয় প্রলতলনলধবৃন্দ,
নািায়িগঞ্জ নযলাি ১৪৯নাং বঙ্গবন্ধু সড়বক (শহবিি প্রািবকবে) বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
এি ১৬ কাো যর্মি ওপি ১০(দশ) িলা র্বর্শষ্ট র্বএসর্বএল কমার্শয়াল
ি
কমবেক্স এি দু’টি নবযবমন্টসহ
১০ম িলা পর্ন্ত
ি ভবন র্নমাি
ি কিা হবয়বছ। ভববনি ১ম িলা হবি ৫ম িলা পর্ন্ত
ি বিাে প্রদান কিা হয়
গি ২৭/১২/১৮ িার্িবখ্ এবাং ৬ি িলা হবি ১০ম িলা পর্ন্ত
ি ইর্িমবধ্ ভাড়া প্রদান কিা হবয়বছ। এছাড়া
ছাবদি উপি ৪,৫০০ বগ ি ু ি যায়গা নিষ্টুবিবন্টি যন্ ভাড়া নদওয়া হবয়বছ।বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্ল. এি ৩/১০ যনসন নিাি ঢাকায় ৫.৯৫ কাো ভূ র্মি উপি র্নবযস্ব যায়গায় নিবভলপাবিি মাধ্বম
বহুিল র্বর্শষ্ট ভবন র্নমাবিি
ি
প্রবচ্ষ্টা অব্াহি আবছ।
সম্মালনত প্রলতলনলধবৃন্দ,
বিিমান সিকাি সাধািি যনগিবক নসবা প্রদাবনি নক্ষবত্র সবত্র
ি র্িঝযিালাইবযশবনি নর্
উবদ্াগ গ্রহি কবিবছ, িািই অাংশ র্হবসবব বাাংলাবদবশ র্বদ্মান ি র্সর্ল ব্াাংকসমূহ Online
নলনবদন কার্ক্রমসহ
ি
Mobile Banking, Agent Banking, Digital Financial Services ইি্ার্দ কার্ক্রম
ি
চ্ালু
কবিবছ। বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ িািই ধািাবার্হকিায় ইর্িমবধ্ Digital Financial Services (DFS)
বব “বববববব” নাবম Digital Wallet চ্ালুকিবিি উবদ্াগ গ্রহি কবিবছ। Digital Financial Services
(DFS) চ্ালুকিবিি লবক্ষ্ D Money Bangladesh Ltd. বব ববববববববব (Work order) বববববব
ববব বববববব বববববব Digital Wallet বব Software Design Development এি কায চ্লবছ।
Digital Wallet বববব ববববব বব বববববববব ববববব বববববব ববব বব বববববব
বববববব ববববববববব বববববববববব ববব ববববববববববব বববববববববব
ববব ববববব ববববববব বব বববববববব বববববববব ববববববববববব ববববব
ববব ববববব বববব
প্রলতলনলধবৃন্দ,
সমবায় খ্াবিি একমাত্র নিকসই ও শঝক্তশালী প্রর্িিান র্হবসবব বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
এি সাংস্কাি, আধুর্নকীকিি, শঝক্তশালীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবড় নিালাি র্নর্মবত্ত
বার্িঝয্ক/র্ববশষার্য়ি ব্াাংবক রূপান্তি ও ব্াাংকটিবক লাভযনক ও নসবামূলক প্রর্িিান র্হবসবব
সুপ্রর্িটিি কিাি ব্াপাবি স্বাধীনিাি পি নথবক এ পর্ন্ত
ি নবশ কবয়কবাি উবদ্াগ গ্রহি কিা হবয়বছ।
র্কন্তু অি্ন্ত দুিঃবখ্ি র্বষয় নসসব র্সর্দ্ান্ত বাস্তবার্য়ি হয়র্ন। বিিমান সিকাি ক্ষমিা গ্রহবিি পি
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নক সাংস্কাি, আধুর্নকীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবড় নিালাি লবক্ষ্
সিকাবিি র্নবদি শনাি আবলাবক র্বগি ২৭-০১-২০১৯ িার্িবখ্ সমবায় অর্ধদপ্তি কিৃক
ি
একটি
আন্তিঃমন্ত্রনালয় কর্মটি গেন কিা হয়। উক্ত কর্মটিি সভায় বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নক
র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক ব্াাংক র্হবসবব পুনগেবনি
ি
নীর্িগি র্সর্দ্ান্ত গ্রহি কিা হয়। উক্ত র্সর্দ্ান্ত
নমািাববক বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নক র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক ব্াাংক র্হবসবব রূপান্তবিি লবক্ষ্
খ্সড়া আইন প্রনয়বিি যন্ গিপ্রযািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি আইন কর্মশনবক অনুবিাধ যার্নবয়
র্বগি ০৫-০৯-২০১৯ িার্িবখ্ পত্র নপ্রিি কিা হয়। িদানুর্ায়ী আইন কর্মশন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্লিঃ নক র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক ব্াাংক র্হবসবব রূপান্তবিি লবক্ষ্ খ্সড়া আইন প্রস্তুি কবি র্বগি ১৬০৩-২০১৯ িার্িবখ্ এ ব্াাংবক নপ্রিি কবি। আইন কর্মশন হবি প্রাপ্ত খ্সড়া আইবনি উপি মিামি
প্রদাবনি যন্ সর্চ্ব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ, র্নবন্ধক ও মহাপর্িচ্ালক, সমবায় অর্ধদপ্তি
মবহাদয়সহ সাংর্িষ্ট সকবলি র্নকি র্বগি ০৪-০৬-২০২০ িার্িবখ্ খ্সড়া আইবনি ছায়ার্লর্প নপ্রিি কিা
হবয়বছ। খ্সড়া আইন চ্ূ ড়ান্ত কিবনি কায চ্লবছ।
লপ্রয় প্রলতলনলধবৃন্দ,
ববব ববববববব বববববববব ববববব বববববব ববব বব ববব বববব বব ববববব
ববব ববববববববব ববববববববব বববব ববববববববব বব বববববব বববববব ববব
ববববব ববব নাব বববববববব বববববববববব বববব বববব বববববব
ববববববববব বববববব বববববব বববব বববববববব ববববব বববববব ববব বব
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ববববববববব
ববববব
বববববববব ববববববববববব
বববব ববববববব
বববববববব বব বববববব চ্ট্টগ্রাম, র্সবলি, কুর্মল্লা, ননায়াখ্ালী, আগািগাাঁও, নািায়নগঞ্জ,
গাযীপুি, ময়মনর্সাংহ, নগাপালগঞ্জ, িাযশাহী, নওগাাঁ, বগুড়া, িাংপুি, র্দনাযপুি, খ্ুলনা, র্বশাি, কুটষ্টয়া
ও বর্িশাল এই বব বব ববববব বুথ/সার্ভিস নসন্টাি বববব ববব ববববববববব বববববববব
ববববব বববববব এছাড়া, ভর্বষ্বি এই ব্াাংক ি র্সর্ল ব্াাংবক রূপান্তর্িি হবল মাে পর্াবয়
ি
ব্াাংবকি শাখ্া প্রবয়াযন হবব। নস র্বববচ্নায় উবল্লর্খ্ি ১৮টি বুথ/সার্ভিস নসন্টাি নখ্ালা হবয়বছ।
লপ্রয় অলতলথ্বৃন্দ,
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নকান আন্তযিার্িক সাংস্থাি সদস্ না হওয়ায় র্বর্ভন্ন নদবশি সাবথ নকাঅপাবিটিভ ননিওয়াকি স্থাপবনি মাধ্বম সমবাবয়ি সাবথ সম্পৃক্ত আন্তযিার্িক কার্ক্রম
ি
ও এ সাংক্রান্ত
নসর্মনাি, র্সবম্পাঝযয়াম,কমশালায়
ি
ও প্রর্শক্ষবি অাংশগ্রহি কিবি পাবি নাই। বিিমান ব্বস্থাপনা
কর্মটি ক্ষমিা গ্রহবিি পি ২০১৫ সাবল International Co-operative Alliance (ICA) ববব বববব বববব
International Co-operative Banking Association (ICBA) বব ববববববব ববব বববববব বববব বববব
Rwanda, Kigali নি International Co-operative Banking Association (ICBA) বব Genaral Assembly নি অনুটিি
র্নবাচ্বন
ি
এই ব্াাংবকি নচ্য়ািম্ান র্হবসবব Board Of Director র্নবার্চ্ি
ি
হবয়র্ছ। উক্ত সাংস্থা দুটিি
সদস্পদ লাভ কিাি পি ব্াাংবকি র্বর্ভন্ন পর্াবয়ি
ি
কমকিি
ি াগি র্বর্ভন্ন নদবশ অনুটিি সমবায় সাংক্রান্ত
নসর্মনাি, র্সবম্পাঝযয়াম,কমশালায়
ি
ও প্রর্শক্ষবি র্নয়র্মি অাংশগ্রহি কিবছ।
প্রলতলনলধবৃন্দ,
আমিা গিপ্রযািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি স্থানীয় সিকাি ,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রিালবয়ি
মাননীয় মন্ত্রী যনাব নমািঃ িাযুল ইসলাম, এমর্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাবগি দার্য়েপ্রাপ্ত মাননীয়
প্রর্িমন্ত্রী যনাব স্বপন ভট্টাচ্ার্্,ি এমর্প, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাবগি মাননীয় সর্চ্ব যনাব নমািঃ
নিযাউল আহসান এবাং সমবায় অর্ধদপ্তবিি মাননীয় র্নবন্ধক ও মহাপর্িচ্ালক যনাব নমািঃ আর্মনুল
ইসলাম সহ সকল পর্াবয়ি
ি
কমকিি
ি াবদি র্নকি িাবদি পিামশ,ি র্নবদি শনা ও সহবর্াগীিাি যন্
ব্বস্থাপনা কর্মটিি পক্ষ নথবক গভীি কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কির্ছ।
সুলধবৃন্দ,
আপনাবদি সমথন,
ি ব্বস্থাপনা কর্মটিি পর্িকল্পনা ও আমাবদি কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
র্নিলস
প্রবচ্ষ্টায় আমিা আগামীবি সমবায় বান্ধব নসবাি নিু ন র্দগন্ত উবম্মাচ্ন কিাি ব্াপাবি আশাবাদী।
সবাি প্রর্ি িইল আবািও আন্তর্িক শুবভচ্ছা।
ব্বস্থাপনা কর্মটিি পবক্ষ

(মর্হউঝেন আহবমদ)
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মোব্বস্থাপক এর বাতিা

সম্মালনত প্রলতলনলধবৃন্দ,

(নমািঃ নমার্মনুল হক
িালুকদাি)
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি
কমকিি
ি া
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যনাব নচ্ৌধুিী নমািঃ আ যাল নহাবসন র্নছাি, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি ভাইস নচ্য়ািম্ান
র্হবসবব দার্য়ে পালনকালীন র্বগি ১৭ যুলাই ২০২০ নকার্ভি-বব এ আক্রান্ত হবয় স্কয়াি হাসপািাল
র্লিঃ, ঢাকায় র্চ্র্কৎসাধীন অবস্থায় ইবন্তকাল কবিবছন (ইন্নার্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ িাঝযউন)। র্ির্ন এই
ব্াাংবকি ০২ নময়াবদ ব্বস্থাপনা কর্মটিি সদস্ এবাং ০৩ নময়াবদ কর্মটিি সহ-সভাপর্ি র্হবসবব দার্য়ে
পালন কবিবছন। িাাঁি মবনাবর্াগী, র্নববর্দি ও র্বচ্ক্ষি মিামবি ব্াাংক উপকৃি হবয়বছ। আমিা িাাঁি
অকাল মৃিু্বি ক্ষর্িগ্রস্থ হবয়র্ছ। আমিা িাাঁি র্ববদহী আত্মাি মাগর্ িাি কামনা কির্ছ এবাং িাাঁি
নশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি প্রর্ি সমববদনা জ্ঞাপন কির্ছ।

যনাব আলহাজ্ব এ.নক.এম.হার্ববুি িহমান চ্াাঁন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি সদস্ র্হবসবব দার্য়ে
পালনকালীন র্বগি র্বগি ২৭ মাচ্ি ২০২০ বববববব অসুস্থিা যর্নি কািবন এ্াবপাবলা হাসপািাল,
ঢাকায় ইবন্তকাল কবিবছন (ইন্নার্লল্লার্হ ওয়া ইন্না ইলাইর্হ িাঝযউন)। র্ির্ন এই ব্াাংবকি ০৩ নময়াবদ
ব্বস্থাপনা কর্মটিি সদস্ র্হবসবব দার্য়ে পালন কবিবছন। িাাঁি মবনাবর্াগী, র্নববর্দি ও র্বচ্ক্ষি
মিামবি ব্াাংক উপকৃি হবয়বছ। আমিা িাাঁি অকাল মৃিু্বি ক্ষর্িগ্রস্থ হবয়র্ছ। আমিা িাাঁি র্ববদহী
আত্মাি মাগর্ িাি কামনা কির্ছ এবাং িাাঁি নশাকসন্তপ্ত পর্িবাবিি প্রর্ি সমববদনা জ্ঞাপন কির্ছ।
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প্রর্িিাি নপ্রক্ষাপি
পাকভািি উপমহাবদবশ ১৮৯৫ িীষ্টাবে কৃষকবদি ঋবিি নবািা হালকা কিাি
উবেবশ্ গিীব কৃষকবদি সহয শবিি ঋি নদয়াি যন্ “সমবায় ঋিদান সর্মর্ি”
গবড় উবে। ১৯০৪ সাবল বৃটিশ ভািবি সমবায় সর্মর্ি আইন যার্িি পি বৃটিশ
ভািবিি সবত্র
ি কৃর্ষ সমবায় ঋিদান সর্মর্ি গেন শুরু হয়। সমবায় আবদালবন
আিও গর্িময়িা আনয়বনি লবক্ষ্ ১৯১২ িীষ্টাবে সমবায় সর্মর্ি আইন প্রিীি
হয় এবাং এি মাধ্বম সমবায় ঋিদান সর্মর্ি সৃটষ্ট হবলও মািািী ও বড় চ্াষীবদি
প্রবয়াযবন আর্থক
ি চ্ার্হদা নমিাবনা দুিঃসাধ্ হয়। সিকািী উবদ্াবগ ১৯২২ সাবল
নবঙ্গল প্রর্ভঝিয়াল নকা-অপাবিটিভ ব্াাংক প্রর্িটিি হয় এবাং ইহাি সদি দপ্তি
হয় নকালকািায়। পিবিী সমবয় ১৯৪০ সাবল বঙ্গীয় আইন পর্িষদ ১৯১২
সাবলি আইনবক সাংবশাধন কবি দা নবঙ্গল নকা-অপাবিটিভ নসাসাইটি এ্াক্ট,
১৯৪০ প্রিয়বনি মাধ্বম সমবায় আবদালনবক আিও অথবহ
ি ও কার্কি
ি কিাি
র্বধান সৃটষ্ট কবি। ১৯৪০ সাবলি দা নবঙ্গল নকা-অপাবিটিভ নসাসাইটি এ্াক্ট
অনুর্ায়ী পূব ি পার্কস্তাবন ১৯৪৮ সাবলি ৩১নশ মাচ্ি ইষ্ট পার্কস্তান প্রর্ভন্র্শয়াল
নকা-অপাবিটিভ ব্াাংক প্রর্িিা লাভ কবি। ০১-০৪-১৯৪৮ িীিঃ হবি সদিঘাি
এলাকায় অবর্স্থি র্ভবক্টার্িয়া পাকি সাংলগ্ন যনশন নিাবি একটি ভাড়াবাড়ীবি
কার্ক্রম
ি
শুরু হয়। পিবিীবি ১৯৪৯ সাবল ৩/১০ যনশন নিাবি ইম্পম্পর্িয়াল
ব্াাংক অব ইঝন্ডয়াি মার্লকানাধীন ভবনটি ক্রয় কবি পুবিাদবম কার্ক্রম
ি
শুরু
কিা হয় । ১৯৫৯ সাবল ৯-র্ি, মর্িঝিল এলাকায় ৮.৭৬ কাো যর্ম পূব ি
পার্কস্তান সিকাবিি র্নকি হবি ৯৯ বছবিি যন্ লীয গ্রহি কবি ১৯৬২
সাবল ৯ িলা র্বর্শষ্ট সমবায় ব্াাংক ভবন তিিী কিা হয়। স্বাধীনিা লাবভি পি
এই ব্াাংকটি ১৯৭২ সাবল বাাংলাবদশ যািীয় সমবায় ব্াাংক র্লর্মবিি নামকিি
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কিা হয়। পিবিীসমবয় ১৯৭৮ সাবল উপ-আইন সাংবশাধন কবি এই ব্াাংকটিি
নামকিি কিা হয় বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ (র্বএসর্বএল)। প্রর্িিাকালীন
ব্াাংবকি র্নবন্ধন নাং র্ছল ৩, িার্িখ্ ৩১-০৩-১৯৪৮ িীিঃ। পিবিীবি সমবায়
সর্মর্ি আইন ও র্বর্ধমালা নিু নভাবব যািী হওয়াি পি ২০০৫ সাবল উপ-আইন
সাংবশার্ধি আকাবি র্নবন্ধন কিা হয়। সাংবশার্ধি র্নবন্ধন নাং ০১ র্ব,
র্ব, িার্িখ্ ০৯০৯০৩০৩-২০০৫ িীিঃ।

আমরা গ্ভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ কলর
প্রলতষ্ঠাতা ননতৃ বৃন্দ
ক্রিঃনাং

নাম

মন্তব্

০১.

যনাব তসয়দ নমািঃ আ যাল

মাননীয় প্রাবদর্শক সমবায় মন্ত্রী।

০২.

যনাব এস.এ নসর্লম, এম.এল.এ

পিবিীবি প্রাবদর্শক সমবায়
মন্ত্রী।

০৩.

যনাব খ্াযা হার্ববুল্লাহ

ঢাকাি নবাব পর্িবাবিি সদস্।

০৪.

যনাব ওয়ার্হদুজ্জামান, র্বএল

নগাপালগঞ্জ নকেীয় সমবায়
ব্াাংক।

০৫.

যনাব আশিা

নহাবসন

যামালপুি নকেীয় সমবায়
ব্াাংক।

০৬.

যনাব শর্ ক উেীন আহবমদ

ননায়াখ্ালী নকেীয় সমবায় ব্াাংক
।

০৭.

যনাব সামসুি িহমান

খ্ুলনা নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

০৮.

যনাব সুকুমাি নবাস

র্বশাি নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

০৯.

যনাব র্সিাযউঝেন আহবমদ

গাইবান্ধা নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।
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১০.

যনাব শর্হদুল হক

ব্রাহ্মনবার্ড়য়া নকেীয় সমবায়
ব্াাংক ।

১১.

যনাব ধিনী কুমাি পাল

র্সবলি নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

১২.

যনাব এ.এম বর্শি উঝেন

ঢাকা নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

নচ্ৌধুিী
১৩.

যনাব নমািঃ হাসানুজ্জামান

চ্ট্টগ্রাম নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

১৪.

যনাব আবদুল লর্ি

ঢাকা নকেীয় সমবায় ব্াাংক।

১৫.

যনাব র্বনয় কুমাি নবাস

ঢাকা নকেীয় সমবায় ব্াাংক।

১৬.

যনাব

চ্ট্টগ্রাম নকেীয় সমবায় ব্াাংক ।

১৭.

যনাব হাবিম আলী

নচ্ৌধুিী

াবয়কুজ্জামান

মেবার্ড়য়া নকেীয় সমবায় ব্াাংক
।

১৮.

যনাব র্সিাযুল হক

িাযশাহী নকেীয় সমবায় ব্াাংক
।

উদে্াক্তা সরকারী কমকতি
ি
া
ক্রিঃনাং
নাম
মন্তব্
০১. যনাব ইকবাল আিাহাি আলী
নিঝযষ্টাি, নকা-অপাবিটিভ
আই.র্স.এস
নসাসাইটিয অ ইটববঙ্গল।
০২. যনাব খ্ান সাবহব আেুল হার্লম এ্ার্সট্ান্ট নিঝযষ্টাি, নকাঅপাবিটিভ নসাসাইটিয অ
ইটববঙ্গল।
০৩. যনাব এ.এ.ছার্বি
র্চ্ অর্িিি, নকা-অপাবিটিভ
নসাসাইটিয অ ইটববঙ্গল।

বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ এর ব্বস্থাপনা কলমটির
সভাপলতগ্দণর নাদমর তাললকা
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ক্রিঃ
নাং
০১

খ্াযা হার্ববুল্লাহ

সিকাি মবনানীি

০২

নুরুল গর্ন, নিপুটি ম্াঝযবষ্ট্রি

অর্ সাি ইনচ্াযি

০৩

এম. এ হার্লম, নিপুটি
ম্াঝযবষ্ট্রি
িাযী উঝেন আহবমদ,
এ্ার্সট্ান্ট নিঝযষ্টাি,সমবায়
অর্ধদপ্তি
ওয়ার্হদুজ্জামান, র্ব.এল

অর্ সাি ইনচ্াযি

০৪

০৫
০৬
০৭

০৮
০৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

১৬

১৭

নাম

র্নবার্চ্ি/মবনানীি
ি

দার্য়েকাল
০১-০৪১৯৪৮
১০-০৬১৯৫৪
০৪-০৭১৯৫৪
০১-০১১৯৫৬

০৯-০৬১৯৫৪
০৩-০৭১৯৫৪
৩১-১২১৯৫৫
২৯-০৪১৯৫৬

৩০-০৪১৯৫৬
০১-০৪১৯৫৭
০৫-০৫১৯৫৮

৩০-০৩১৯৫৭
০৪-০৪১৯৫৮
২২-০৮১৯৫৯

২৩-০৮১৯৫৯
২৯-০২১৯৬৪
১১-০৯১৯৬৪
০৩-০৮১৯৬৬
২৫-০৬১৯৬৯
০৬-০৪১৯৭২
০৯-০৭১৯৭৮
১৭-০৭১৯৮৩

৩১-০১১৯৬৪
১০-০৯১৯৬৪
০২-০৮১৯৬৬
২৩-০৬১৯৬৯
০৫-০৪১৯৭২
০৮-০৭১৯৭৮
১৬-০৭১৯৮৩
১৭-০৭১৯৮৩

,,

১৮-০৭১৯৮৩

২০-১০১৯৮৪

,,

২১-১০১৯৮৪

০৮-০১১৯৮৭

অর্ সাি ইনচ্াযি

সিকাি মবনানীি

এস.এন.এইচ্ র্িযভী, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
নবািহান উঝেন আহমদ,
র্সএসর্প, র্নবন্ধক, সমবায়
অর্ধদপ্তি
এবকএম আহসান, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
আবুল এহসান, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
এম. এম. যামান, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
র্প. এ. নাঝযি, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
লুৎ ু ি িহমান খ্ান, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
খ্ান সাবহব নশখ্ নমাশাি
নহাবসন,
আলী নহাবসন, এমর্প

পদার্ধকািববল

এ. নযি. এম. সামসুল আলম,
র্সএসর্প র্নবন্ধক, সমবায়
অর্ধদপ্তি
তসয়দ নিযাউল হায়াি,
র্সএসর্প, র্নবন্ধক, সমবায়
অর্ধদপ্তি
ি. সা’দি নহাসাইন, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি

পদার্ধকািববল

,,

,,
,,
,,
,,
,,
র্নবার্চ্ি
ি
র্নবার্চ্ি
ি
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১৮
১৯

নমািঃ শর্হদুল আলম, র্সএসর্প,
র্নবন্ধক, সমবায় অর্ধদপ্তি
হাসান উঝেন সিকাি, এমর্প

২০

হার্ববুি িহমান সিকাি,

২১

ি. আবদুল মঈন খ্ান, এমর্প

২২

আ যল খ্ান, এ্ািবভাবকি

২৩

২৫

এিবভাবকি এম. রুহুল কুেু স
িালুকদাি,এমর্প
আবদুল লর্ি মন্ডল, প্রাক্তন
সর্চ্ব
মর্হউঝেন আহবমদ

২৬

মর্হউঝেন আহবমদ

২৭

মর্হউঝেন আহবমদ

২৮

মর্হউঝেন আহবমদ

২৪

১৬-০২১৯৮৭
র্নবার্চ্ি
ি
০৪-০৫১৯৮৭
র্নবার্চ্ি
ি
৩১-০৫১৯৯০
র্নবার্চ্ি
ি
২২-০২১৯৯৩
র্নবার্চ্ি
ি
০৭-০৯১৯৯৬
র্নবার্চ্ি
ি
২০-১০২০০২
সিকাি মবনানীি
২০-০৫২০০৭
সিকাি মবনানীি
২৭-০৪২০০৯
র্নবার্চ্ি
ি
২০-০৭২০০৯
র্নবার্চ্ি
ি
২৬-০৫২০১২
র্নবার্চ্ি
ি
০৭-০৫২০১৫

০৩-০৫১৯৮৭
৩০-০৫১৯৯০
২১-০১১৯৯৩
০৬-০৯১৯৯৬
১৯-১০২০০২
১৯-০৪২০০৭
২৭-০৪২০০৯
১৯-০৭২০০৯
২৬-০৫২০১২
০৬-০৫২০১৫

,,

বিিমান ব্বস্থাপনা কর্মটিি পর্ির্চ্র্ি

নচয়ারম্ান
যনাব মর্হউঝেন আহবমদ
পলরচালকবৃন্দ
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লনবালচত
ি
যনাব িািঃ আযম খ্ান ননামান
যনাব নমাস্ত া নসর্লম নবঙ্গল
যনাব এ এম এম সাহাবুঝেন
র্মবসস সালমা র্বনবি ইসলাম
সিকাি মবনানীি
যনাব নমািঃ খ্ার্লদ পািবভয খ্ান
অর্ির্িক্ত সর্চ্ব (আইন ও প্রর্িিান)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ
বাাংলাবদশ সর্চ্বালয়, ঢাকা
যনাব নমািঃ নখ্ািবশদ আলম
অর্ির্িক্ত র্নবন্ধক (সর্মর্ি ব্বস্থাপনা)
সমবায় অর্ধদপ্তি, ঢাকা
যনাব আবু নাঈম পািওয়ািী দুলাল
নচ্য়ািম্ান,
চ্াাঁদপুি নসন্ট্রাল নকা-অপাবিটিভ ব্াাংক র্লিঃ
বববব বববব ববববব ববববববব
ববববববববববববব, (ববব ববববববববব
বববববববববববব-ব)
বববববববব বববববব
ব্বস্থাপনা কলমটির সেস্দের পলরলচলত

যনাব মর্হউঝেন আহবমদ, নচ্য়ািম্ান
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি ২৮ িম নচ্য়ািম্ান যনাব মর্হউঝেন
আহবমদ ১৯৬৭ সাবলি ১লা র্িবসম্বি ব্রাহ্মিবাড়ীয়া নযলাি বাঞ্ছািামপুি
উপবযলাধীন মায়ািামপুি গ্রাবমি এক সম্ভ্রান্ত মুসর্লম পর্িবাবি যন্মগ্রহি
কবিন। িাাঁি র্পিা মিহুম আ িাব উঝেন আহবমদ বাাংলাবদশ সিকাবিি
সাববক উপ-সর্চ্ব এবাং মািা নবগম াবিমা খ্ািু ন র্সবর্দ্শ্বিী গালসি হাইস্কুবলি
প্রাক্তন র্শর্ক্ষকা। র্ির্ন ন ৌযদািহাি ক্াবিি কবলয নথবক মাধ্র্মক ও উচ্চ
মাধ্র্মক এবাং ঢাকা র্বশ্বর্বদ্ালয় এি িথ্ র্বজ্ঞান ও গ্রন্থাগাি ব্বস্থাপনা র্বভাগ
হবি স্নািবকাত্তি এবাং নবসিকািী র্বশ্বর্বদ্ালয় হবি এলএলর্ব র্িগ্রী লাভ কবিন।
র্ির্ন দুই পুত্র সন্তাবনি যনক এবাং িাাঁি স্ত্রী নূিযাহান নবগম একযন গৃর্হিী।
র্ির্ন একযন স ল সমবায়ী, ক্রীড়া সাংগেক ও সঝক্রয় িাযনীর্ির্বদ। র্ির্ন
মায়ািামপুি কৃষক সমবায় সর্মর্িি সদস্, বাঞ্ছািামপুি সমবায় ভূ র্ম উন্নয়ন
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ব্াাংক র্লিঃ এি প্রর্িিািা নচ্য়ািম্ান । এছাড়া র্ির্ন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
এি ভাইস নচ্য়ািম্ান র্হসাবব ১৯৯৬ হবি ২০০২ সাল পর্ন্ত
ি দার্য়ে পালন
কবিন। র্ির্ন বাাংলাবদশ ু িবল ন িাবিশবনি র্নবার্চ্ি
ি
সহ-সভাপর্ি। র্ির্ন
ব্রাদাস ি ইউর্নয়ন ক্লাববি িাইবিক্টি ইন-চ্াযি ও নশখ্ িাবসল ক্রীড়াচ্ক্র র্লিঃ এি
স্থায়ী সদস্। র্ির্ন আওয়ামী র্ুবলীগ, ঢাকা মহানগি (দর্ক্ষন) এি সাববক স ল
সভাপর্ি এবাং বিিমাবন র্ির্ন বাাংলাবদশ আওয়ামী র্ুবলীগ নকেীয় কার্র্নব
ি াহী
ি
কর্মটিি র্ুগ্ম- সম্পাদক। র্ির্ন ক্াবিি কবলয ক্লাববি স্থায়ী সদস্ এবাং ওল্ড
ন ৌঝযয়ান এবসার্সবয়শবনি আযীবন সদস্।

যনাব এ এম এম সাহাবুঝেন, পর্িচ্ালক
যনাব এ এম এম সাহাবুঝেন ১৯৫৫ সাবলি ৩০নশ যুন চ্ট্টগ্রাম শহবিি
আদির্কল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসর্লম পর্িবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাি র্পিাি নাম
তসয়দ মঈনুঝেন নহাসাইন এবাং মািাি নাম াবিমা নযাহিা নবগম। র্ির্ন এক
পুত্র ও দুই কন্া সন্তাবনি যনক। র্ির্ন ১৯৭৫ সাবল র্চ্িাগাাং কবলয হবি
স্নািক র্িগ্রী অযিন কবিন। র্ির্ন ১৯৯৬ সাল হবি সমবায় আবদালবনি সাবথ
সম্পৃক্ত। র্ির্ন বিিমাবন চ্ট্টগ্রাম সমবায় ভূ র্ম উন্নয়ন ব্াাংক র্লিঃ এি সভাপর্ি
এবাং চ্ট্টগ্রাম নকেীয় সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি সভাপর্ি। র্ির্ন পুস্তক প্রকাশনা
ব্বসাি সাবথ যর্ড়ি এবাং বাাংলাবদশ পুস্তক প্রকাশ ও র্ববক্রিা সর্মর্ি, চ্ট্টগ্রাম
নযলা শাখ্াি সভাপর্ি । র্ির্ন র্বর্ভন্ন র্শক্ষা, সামাঝযক নসবামূলক ও সাাংস্কৃর্িক
সাংগেবনি সাবথ প্রি্ক্ষভাবব যর্ড়ি। একই সাবথ র্ির্ন অবনক নসবামূলক
প্রর্িিাবনি আযীবন সদস্।

যনাব নমাস্ত া নসর্লম নবঙ্গল, পর্িচ্ালক
যনাব নমাস্ত া নসর্লম নবঙ্গল িাংপুি নযলাি হািাগাছ নামক স্থাবন যন্মগ্রহি
কবিন। িাাঁি র্পিা নমািঃ মহর্সন আলী নবঙ্গল এবাং মািা মাসুদা আলী। নমাস্ত া
নসর্লম নবঙ্গল ঢাকা র্বশ্বর্বদ্ালবয়ি অধীবন িাষ্ট্র র্বজ্ঞাবন স্নািবকাত্তি র্িগ্রী
অযিন কবিন। র্ির্ন ২০০২ সাল নথবক সমবায় আবদালবনি সবঙ্গ সাংর্িষ্ট এবাং
খ্াসবাস কৃর্ষ সমবায় সর্মর্িি সদস্ । র্ির্ন নপশায় এক যন ব্বসায়ী। নবঙ্গল
এন্ড নকাম্পানীি পর্িচ্ালক, হািাগাছ সামাঝযক উন্নয়ন সাংস্থাি প্রর্িিািা এবাং
নচ্য়ািম্ান, কনবসাল র্লিঃ ।
যনাব িািঃ আযম খ্ান ননামান, পর্িচ্ালক
যনাব িািঃ আযম খ্ান ননামান ১৯৭৭ সাবলি ১লা র্িবসম্বি কুর্মল্লা শহবিি
দর্ক্ষন োকুি পাড়ায় যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি র্পিা বীি মুঝক্তবর্ার্দ্া এ্ািবভাবকি
আ যাল খ্ান এবাং মািা বীি মুঝক্তবর্ার্দ্া নার্গসি সুলিানা। িাাঁি স্ত্রী িািঃ শায়লা
আলম নপশায় একযন র্চ্র্কৎসক। িািঃ আযম খ্াাঁন ২০০৫ সাবল এমর্বর্বএস
র্িগ্রী অযিন কবিন। র্ির্ন কুর্মল্লা নযলা মুঝক্তবর্ার্দ্া বহুমুখ্ী সমবায় সর্মর্ি র্লিঃ
এি সদস্। র্ির্ন কুর্মল্লা নশখ্
ঝযলািু বন্নছা কার্িগিী কবলয পর্িচ্ালনা
কর্মটিি সভাপর্ি এবাং কুর্মল্লা হবি প্রকার্শি তদর্নক ময়নামর্ি এি ভািপ্রাপ্ত
সম্পাদক। িাাঁি র্পিা সমবায় ননিা ও প্রবীি িাযনীর্ির্বদ এ্ািবভাবকি
আ যাল খ্ান কুর্মল্লা নযলা আওয়ামী লীগ এি সাববক সাধিি সম্পাদক ও
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ ব্বস্থাপনা কর্মটিি সাববক নচ্য়ািম্ান।
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র্মবসস সালমা র্বনবি ইসলাম, পর্িচ্ালক
র্মবসস সালমা র্বনবি ইসলাম ১৯৬৮ সাবল ২১নশ ন ব্রুয়ািী বর্িশাবল
যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি র্পিা বীি-মুঝক্তবর্ার্দ্া মিহুম নযরুল ইসলাম একযন
এ্ািবভাবকি এবাং মািা মিহুম নবগম হার্সনা নযরুল, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্লিঃ এি পর্িচ্ালক র্ছবলন। িাাঁি স্বামী নমাস্ত া কামাল নপশায় একযন ব্বসায়ী।
র্ির্ন এক পুত্র সন্তাবনি যননী। র্ির্ন বর্িশাল সিকািী কবলয নথবক স্নািক
র্িগ্রী লাভ কবিন। র্ির্ন ২০০৫ সাল নথবক সমবায় কমকাবন্ডি
ি
সাবথ র্ুক্ত হন।
র্ির্ন বর্িশাল সমবায় ভূ র্ম উন্নয়ন ব্াাংক এি সদস্ ও িালিলী কৃর্ষ সমবায়
সর্মর্িি সদস্। পর্িচ্ালক, ছায়ানীড় কল্ান সাংস্থা। মর্হলা সম্পাদক, সুত্রাপুি
থানা আওয়ামীলীগ।

যনাব নমািঃ খ্ার্লদ পািবভয খ্ান, পর্িচ্ালক

যনাব নমািঃ খ্ার্লদ পািবভয খ্ান সিকাি কিৃক
ি মবনানীি সদস্,ব্বস্থাপনা
কর্মটি, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ ও অর্ির্িক্ত-সর্চ্ব (আইন ও প্রর্িিান),
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাগ, বাাংলাবদশ সর্চ্বালয়, ঢাকা।

যনাব নমািঃ নখ্ািবশদ আলম, পর্িচ্ালক

যনাব নমািঃ নখ্ািবশদ আলম সিকাি কিৃক
ি মবনানীি সদস্,ব্বস্থাপনা
কর্মটি, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ ও অর্ির্িক্ত র্নবন্ধক (সর্মর্ি
ব্বস্থাপনা) সমবায় অর্ধদপ্তি, ঢাকা। র্ির্ন ৯ম র্বর্সএস-এ
(ববববব
ক্ািাি) সহকািী র্নবন্ধক র্হবসবব সমবায় অর্ধদপ্তবি নর্াগদান কবিন।
চ্াকুিী যীববন র্ির্ন সমবায় অর্ধদপ্তবি র্বর্ভন্ন পর্াবয়
ি
গুিেপূি ি দার্য়ে
পালন কবিন। বিিমাবন র্ির্ন সমবায় অর্ধদপ্তবিি অর্ির্িক্ত র্নবন্ধক (সর্মর্ি
ব্বস্থাপনা) র্হবসবব দার্য়ে পালন কিবছন। র্ির্ন নশিপুি সিকািী র্ভবক্টার্িয়া
একাবির্ম নথবক এস.এস.র্স, নশিপুি সিকািী কবলয নথবক এইচ্.এস.র্স
এবাং ঢাকা র্বশ্বর্বদ্ালয় নথবক ব্বস্থাপনা র্বষবয় স্নািক ও স্নািবকাত্তি র্ির্গ্র
অযিন কবিন। র্ির্ন নশিপুি নযলাি এক সম্ভ্রান্ত মুসর্লম পর্িবাবি যন্মগ্রহি
কবিন।

যনাব আবু নাঈম পািওয়ািী দুলাল, পর্িচ্ালক

যনাব আবু নাঈম পািওয়ািী দুলাল সিকাি কিৃক
ি মবনানীি সদস্, ব্বস্থাপনা
কর্মটি, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ। র্ির্ন চ্াাঁদপুি নযলাি সদি উপবযলাধীন
িালিলাস্থ কর্িম পািওয়ািী বার্ড়ি এক সম্ভ্রান্ত মুসর্লম পর্িবাবি যন্মগ্রহি
কবিন। িাাঁি র্পিা মিহুম আেুল কর্িম পািওয়ািী প্রাক্তন (এম.র্স.এ) ও
বাাংলাবদবশি সাংর্বধান স্বাক্ষিকািী একযন সম্মার্নি সদস্ র্ছবলন। র্ির্ন
বিিমাবন চ্াাঁদপুি নসন্ট্রাল নকা-অপাবিটিভ ব্াাংক র্লিঃ এি সভাপর্ি এবাং চ্াাঁদপুি
নযলা মুঝক্তবর্ার্দ্া সমবায় সর্মর্ি ও র্বঞ্চুদী আদশ ি সমবায় সর্মর্ি র্লিঃ এি
সভাপর্ি। এছাড়া র্ির্ন চ্াাঁদপুি নযলা সমবায় ইউর্নয়ন-এি প্রাক্তন সভাপর্ি
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র্ছবলন। র্ির্ন মহান স্বাধীনিা র্ুবর্দ্ সক্রীয়ভাবব অাংশগ্রহিকািী একযন বীি
মুঝক্তবর্ার্দ্া। র্ির্ন একযন র্বর্শষ্ট িাযনীর্ির্বদ, সমাযবসবক ও র্শক্ষানুিাগী
র্হসাবব মহামান্ িাষ্ট্রপর্ি কিৃক
ি যািীয় পুিস্কাি প্রাপ্ত হন। র্ির্ন সমবাবয়
অবদাবনি যন্ নশ্রি সমবায়ী র্হবসবব এবাং র্শক্ষা ও সমায নসবায় র্ববশষ
অবদাবনি যন্ প্রধানমন্ত্রী কিৃক
ি স্বি ি পদক লাভ কবিন। বিিমাবন র্ির্ন চ্াাঁদপুি
নযলা আওয়ামী লীবগি সাধািি সম্পাদক পবদ আবছন। র্ির্ন আঞ্যুমাবন
খ্াবদমুল ইনসান এি কিধাি
ি
ও সাধািি সম্পাদবকি দার্য়ে পালন কর্িবিবছন।
এছাড়া র্ির্ন র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্িিাবনি ব্বস্থাপনাি দার্য়ে পালন কর্িবিবছন।
র্ির্ন বাাংলাবদশ যািীয় সমাযকল্াি পর্িষবদ মহামান্ িাষ্ট্রপর্ি কিৃক
ি
র্নবয়াগকৃি সাববক সদস্। িাছাড়া চ্াাঁদপুি নপ্রস ক্লাব, চ্াাঁদপুি িায়াববটিক
সর্মর্িি আযীবন পর্িচ্ালক সদস্, নযলা আইন সহায়িা কর্মটিি সদস্, নযলা
খ্াসযর্ম ববদাবস্ত কর্মটিি সদস্, নযলা নবসিকািী কািা পর্িদশকসহ
ি
বহু
প্রর্িিাবন যর্ড়ি আবছন।

বববব বববব ববববব ববববববব, পর্িচ্ালক

যনাব বববব ববববব ববববববব সিকাি কিৃক
ি মবনানীি সদস্,
ব্বস্থাপনা কর্মটি, বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ। র্ির্ন ০২ ব্রুয়ািী,
১৯৬২ িার্িবখ্ র্বশাি নযলাধীন মর্নিামপুি উপবযলাি ব্রহ্মপুি গ্রাবম
এক সম্ভ্রান্ত র্হদু পর্িবাবি যন্মগ্রহি কবিন। িাাঁি র্পিাি নাম র্ববশ্বশ্বি
মযুমদাি এবাং মািাি নাম সুধা িািী মযুমদাি।
র্ির্ন িাযশাহী র্বশ্বর্বদ্ালয় হ’নি িসায়বন স্নািক ও স্নািবকাত্তি র্ির্গ্র
অযিন কবিন। ১৯৮৯ সাবলি ১৫ যুন র্ির্ন বাাংলাবদশ ব্াাংবক সহকািী
পর্িচ্ালক পবদ িাাঁি কমযীবন
ি
শুরু কবিন। সববশষ
ি
গি ০৪ যানুয়ািী,
২০১৬ িার্িবখ্ র্ির্ন মহাব্বস্থাপক পবদ পবদান্নর্িপ্রাপ্ত হন।
নপশাগি দার্য়ে পালবনি যন্ র্ির্ন বাাংলাবদশ ব্াাংবকি খ্ুলনা,
িাযশাহী ও িাংপুি শাখ্া এবাং প্রধান কার্ালবয়ি
ি
গুরুেপূি ি র্বভাগসমূবহ
র্নিা ও সিিাি সাবথ িাাঁি দার্য়ে পালন কবিন। র্ির্ন িাাঁি কমযীববন
ি
নপশাগি দার্য়ে পালবনি পাশাপার্শ প্রর্শক্ষি ও সভা-নসর্মনাবি
নর্াগদাবনি উবেবশ্ সুইযািল্ান্ড, িু িস্ক, সাংর্ুক্ত আিব-আর্মিাি,
থাইল্ান্ড ও ভািি ভ্রমি কবিবছন।
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ব্বস্থাপনা কর্মটিি সভা
২০১৯-২০২০ অথ বছবি
ি
অনুটিি ব্বস্থাপনা কর্মটিি সভায় সদস্বদি উপর্স্থর্িি সাংখ্্া
ক্রিঃনাং

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

নাম

পদবী

যনাব মর্হউঝেন আহবমদ
যনাব নচ্ৌধুিী নমািঃ আ যাল
নহাবসন র্নছাি
যনাব আলহাজ্ব এ.নক.এম হার্ববুি
িহমান চ্াাঁন
যনাব এ.এম.এম সাহাবুেীন
যনাব নমাস্ত া নসর্লম নবঙ্গল
যনাব িািঃ আযম খ্ান ননামান
র্মবসস সালমা র্বনবি ইসলাম
যনাব নমািঃ আ যাল নহাবসন
অর্ির্িক্ত সর্চ্ব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
র্বভাগ

9.

10.

11.

যনাব নমািঃ আহসান কবীি
অর্ির্িক্ত র্নবন্ধক
সমবায় অর্ধদপ্তি, ঢাকা।
যনাব আবু নঈম পাবিায়ািী দুলাল
সভাপর্ি, চ্াাঁদপুি নকেীয় সমবায়
ব্াাংক
যনাব নমািঃ সুলিান মাসুদ আহবমদ
- ০৫টি

সভায়
উপর্স্থর্ি

নচ্য়ািম্ান
ভাইস-নচ্য়ািম্ান

অনুটিি
সভাি
সাংখ্্া
ব বব
ব বব

পর্িচ্ালক

ব বব

৩ বব

পর্িচ্ালক
পর্িচ্ালক
পর্িচ্ালক
পর্িচ্ালক
পর্িচ্ালক
সিকাি কিৃক
ি
মবনানীি
পর্িচ্ালক
সিকাি কিৃক
ি
মবনানীি
পর্িচ্ালক
সিকাি কিৃক
ি
মবনানীি
পর্িচ্ালক
সিকাি কিৃক
ি

ব বব
ব বব
ব বব
ব বব
ব বব

ব বব
ব বব
ব বব
ব বব
৬ বব

ব বব

ব বব

ব বব

ব বব

ব বব

ব বব

ব বব
ব বব
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যনাব অসীম কুমাি মযুমদাি ০১টি
মহাব্বস্থাপক,বাাংলাবদশ ব্াাংক

মবনানীি

২০১৯-২০২০ অথ্ িবছদর ব্বস্থাপনা কলমটির সভার লসদ্ধান্ত
২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি ব্বস্থাপনা কর্মটিি নমাি ০৮ টি সভা অনুটিি হয়। উক্ত সভাসমূবহ ১৭৭ টি
র্সর্দ্ান্ত গ্রহি কিা হয়। উক্ত র্সর্দ্ান্তসমূবহি মবধ্ ১৭৩ টি র্সর্দ্ান্ত ইবিামবধ্ বাস্তবায়ন কিা হবয়বছ।
অবর্শষ্ট ৪টি র্সর্দ্ান্ত বাস্তবায়বনি কায প্রঝক্রয়াধীন িবয়বছ। উবল্লখ্্বর্াগ্ র্সর্দ্ান্তসমূহ র্নম্নরূপ:
 ব্াাংবকি কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নপশাগি দক্ষিা উন্নয়বনি লবক্ষ্ ব্াাংবকি র্নযস্ব প্রর্শক্ষি
নকে স্থাপবনি মাধ্বম প্রর্শক্ষবনি ব্বস্থা গ্রহি কবিবছ। ইবিামবধ্ ব্াাংবকি র্নযস্ব প্রর্শক্ষি
নকবে র্বগি ৯-১১ ন ব্রুয়ার্ি/২০২০ িার্িবখ্ ৩০ যন এবাং ২৫-২৭ ন ব্রূয়ািী/২০২০ িার্িবখ্
৪৫ যন সববমাি
ি
৭৫যন কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবক
ি
প্রর্শক্ষি প্রদান কিা হবয়বছ। পর্ায়ক্রবম
ি
ব্াাংবকি সকল কমকিি
ি া/কমচ্ার্ি
ি
এবাং ঋি গ্রহিকািী সকল নকেীয় সমবায় ব্াাংক ও সমবায়
ভূ র্ম উন্নয়ন ব্াাংবকি র্নবাহী
ি কমকিি
ি া ও ব্বস্থাপনা কর্মটিি সদস্বদি প্রর্শক্ষি প্রদাবনি
পর্িকল্পনা িবয়বছ;
 বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এি সাংস্কাি, আধুর্নকীকিি ও র্ুবগাপবর্াগী কবি গবড় নিালাি
লবক্ষ্ র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক ব্াাংক র্হবসবব রূপান্তি কিবিি র্নর্মবত্ত ইবিামবধ্ গিপ্রযািন্ত্রী
বাাংলাবদশ সিকাবিি আইন কর্মশন “বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লর্মবিি আইন-২০২০” এি
খ্সড়া আইন (First Draft) প্রিয়ন কবিবছ। উক্ত আইবনি পর্িমাযিন, সাংবশাধন ও পর্িবধবনি
ি
কায চ্লবছ;
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 বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এি Digital Financial Service এি Digital Wallet “র্বর্নময়”
চ্ালুকিি। বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এি Digital Financial Service এি Digital Wallet
“র্বর্নময়” নাবম চ্ালুকিবিি লবক্ষ্ র্বগি ৩০-০৬-২০২০ িার্িবখ্ Dmoney Bangladesh Ltd.
নক কার্াবদশ
ি
(Work Order) প্রদান কিা হয়। Digital Wallet চ্ালুকিবিি লবক্ষ্ Digital
System Development এি কায চ্লমান িবয়বছ। Digital Wallet বববব ববববব বব
বববববববব ববববব বববববব ববব বব বববববব বববববব ববববববববব
বববববববববব ববব ববববববববববব বববববববববব ববব ববববব
ববববববব বব বববববববব বববববববব ববববববববববব ববববব ববব
ববববব বববব
 বববববববব ববববব বববববব ববব বব ব্বসার্য়ক কার্ক্রম
ি
ববববব বববববববব
ববববববববিন এবাং ঋি গ্রর্হিা সদস্গিবক ঋি সহায়িা প্রদাবনি ববববববব র্বর্ভন্ন
নযলায় বুথ/সার্ভিস নসন্টাি স্থাপন কবিবছ। বববববববব বব বববববব চ্ট্টগ্রাম, র্সবলি,
কুর্মল্লা, ননায়াখ্ালী, আগািগাাঁও, নািায়নগঞ্জ, গাযীপুি, ময়মনর্সাংহ, নগাপালগঞ্জ, িাযশাহী,
নওগাাঁ, বগুড়া, িাংপুি, র্দনাযপুি, খ্ুলনা, র্বশাি, কুটষ্টয়া ও বর্িশাল এই বব বব ববববব
বুথ/সার্ভিস নসন্টাি বববব ববব ববববববববব বববববববব ববববব বববববব
এছাড়া, ভর্বষ্বি এই ব্াাংক ি র্সর্ল ব্াাংবক রূপান্তর্িি হবল মাে পর্াবয়
ি
ব্াাংবকি শাখ্া
প্রবয়াযন হবব। নস র্বববচ্নায় উবল্লর্খ্ি ১৮টি বুথ/সার্ভিস নসন্টাি নখ্ালা হবয়বছ।

২২২২২২২২ কমকতি
ি
াবৃন্দ
মোব্বস্থাপক ও প্রধান লনবােী
ি কমকতি
ি
া
যনাব নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি

যনাব নার্গসি আক্তাি
যনাব িিা ি প্রভা নদবী

উপ-মোব্বস্থাপক
যনাব নমািঃ আহসানুল গর্ন
যনাব নমািঃ কামাল উঝেন
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যনাব নমািঃ আবদুল আলীম

সেকারী মোব্বস্থাপক
যনাব নমািঃ সামসুল আলম
যনাব নমািঃ লর্ি ু ল বািী
যনাব নমািঃ কামরুজ্জামান
নমাছািঃ মর্নিা খ্ািু ন
যনাব এস.এম.যাহাঙ্গীি নহাসাইন
যনাব র্লয়াকি র্বন ইমদাদ
যনাব নমািঃ আবু িাবলব
যনাব নমািঃ মর্হউঝেন
যনাব নমািঃ নহদাবয়ি কবীি
যনাব নমািঃ আর্মনুল ইসলাম িাযীব
যনাব নমািঃ যর্সম উঝেন ভূাঁ ইয়া
যনাব নমািঃ আবদুি ির্হম
যনাব নমািঃ আশ াকুজ্জামান
যনাব নমািঃ নুরুল ইসলাম (স্বপন)
যনাব নমািঃ আবদুি িাজ্জাক
যনাব নমািঃ আলমগীি নহাবসন
যনাব মুহাম্মদ হার্ যুি িহমান
যনাব নমািঃ আবুল কালাম আযাদ
যনাব নমািঃ হার্ববুি িহমান
যনাব র্ি.এম নমািবশদ
যনাব পাংকয কুমাি র্বশ্বাস

সেকারী মোব্বস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
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যনাব নমািঃ আবুল কালাম আযাদ
(মর্নি)
যনাব ছািওয়াি আলম
যনাব নমািঃ যাহাঙ্গীি আলম
যনাব কাযী মবনায়াি নহাবসন
যনাব আখ্দ নমািঃ এহবিশাম উল
আবির্ ন
আলীমুজ্জামান সাথী

যনাব নমাহাম্মদ যাববদ র্ময়া
যনাব শাহ্ খ্দকাি নমার্মনুল হক
যনাব নমািঃ মুশর্ কুি িহমান
যনাব নমািঃ ারুক নহাবসন
যনাব নমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম

লপ্রক্িপ্াল অলফসার
যনাব কাযী যর্সম উঝেন যনাব নমাহাম্মদ িাবিক
হাসান িানা
যনাব নমািঃ মাহবুবুল হক
যনাব নমাহাম্মদ নাযমুল
হক
নমাছািঃ সালমা আক্তাি
যনাব
নমািঃ
ির্িকুল
ইসলাম
যনাব তসয়দ নমাযাবম্মল যনাব নমাহাম্মদ শর্ কুল
হক মাহমুদ
ইসলাম
নাযনীন আিা পািভীন
যনাব নমািঃ
নসাহিাব
উঝেন
নিাকসানা আিা নবগম
যনাব শিী
ইকবাল
মাহমুদ
যনাব
নমািঃ
নগালাম নমাছািঃ নিাশনা নচ্ৌধুিী
শাহার্িয়াি
শাির্মন যাহান সাথী
নবগম কামরুননাহাি
আবদুল হান্নান
যনাব হার্ববুি িহমান
অপু
র্নমলি চ্ে নাথ
যনাব নমািঃ শর্হদুল্লাহ
হাবিয

যনাব নমািঃ নমাস্তাইন
র্বল্লাহ
ািহানা িহমান
যনাব নমািঃ আবনায়াি
নহাবসন
যনাব এস.এম যার্কি
নহাবসন
যনাব
নমািঃ
ওমি
ারুক
যনাব র্বষ্ণু ঝযৎ চ্ে
দাশ
শামসুন্নাহাি
নাযমুন নাহাি
নমাসাম্মৎ
যুবয়না
নবগম

লসলনয়র অলফসার
যনাব নমািঃ নসাবহল সিকাি
যনাব নুি নমাহাম্মদ
যনাব নমািঃ নার্হদ নসাবহান
যনাব নমািঃ হার্ যুি িহমান
আছমা আক্তাি
নবগম নুিন্নাহাি
যনাব নমািঃ নমাযাহারুল ইসলাম সিকাি যনাব নমািঃ ির্ কুল ইসলাম
যনাব নমািঃ এহসানুল বািী
যনাব নমাহাম্মদ সুমন র্ময়া
যনাব নমািঃ সালাউঝেন
যনাব সাই ু ল ইসলাম
অলফসার
28

সামসুন নাহাি
যনাব যুবাবয়দ আহাম্মদ
যনাব নমািঃ আবুল খ্াবয়ি
নুরুল্লাহ
যনাব নমািঃ এনাবয়ি
উল্লাহ
যনাব মুহাম্মদ নদবলায়াি
যনাব ইসমাইল নহাবসন
যনাব নমািঃ আলী নহাবসন
সামছুন্নাহাি
যনাব আেুল কাবদি
নমািঃ ইর্লয়াস
যনাব
নমাহাম্মদ
সি ু জ্জামান
যনাব নমািঃ যুলকাি
নাইন
যনাব নমািঃ শর্হদ উল্াহ
যনাব নমািঃ শর্ কুল
ইসলাম
যনাব নমািঃ নুরুল ইসলাম
যনাব নমািঃ রুহুল আর্মন
যনাব
নমািঃ
আবুল
নহাবসন নান্নু
যনাব নমািঃ নূি আলম
ঝযবকা
যনাব আর্বি আহবমদ
নচ্ৌধুিী

নসার্নয়া আক্তাি সুর্ম
যনাব নহাবসন আহবম্মদ
যনাব
আলাউঝেন চ্াবমল-ঈ-গাযী র্মলকী
আহবমদ
যনাব নমািঃ মাহবুবুি িু মানা আক্তাি
িহমান
যনাব নমািঃ মুশর্ কুি
পূযা সিকাি
িহমান
যনাব
নমািঃ
মাহমুদুল
িার্নয়া যাহান যুনু
আলম
যনাব নমািঃ আলম
যনাব নমািঃ ইমিান খ্ান
র্সকদাি
যনাব নমািঃ র্মনহাযুি
মর্মনা খ্ািু ন
িহমান
যনাব
নমািঃ যনাব নমাহাম্মদ কাউছািমর্নরুজ্জামান
ই-আলম
যনাব নমািঃ যর্হরুল যনাব
নমািঃ
নাযমুল
ইসলাম
ইসলাম
যনাব অসীম কুমাি যনাব শায়খ্ুল আঝযম
সাহা
নমিায
যনাব নমািঃ শাহর্িয়াি যনাব নমাহাম্মদ র্দদারুল
আশিা
ইসলাম
যনাব
নমািঃ
বার্শিা আক্তাি নযর্ম
আর্ি ু জ্জামান ভূ ইাঁয়া
যনাব নমািঃ নহমাবয়িু ল যনাব নমািঃ শুকুি আলী
কবীি
যনাব যয়ন্ত গাঙ্গু লী
যনাব নমািঃ নগালাম ারুক
যনাব
নমািঃ
রুহুল যনাব মর্নরুজ্জামান
আর্মন
যনাব
নমািঃ যনাব নমািঃ আল মামুন
আওিঙ্গবযব মুিী
ির্ন
যনাব নমািঃ
ারুক যনাব
নমািঃ
সাই ু ল
নহাবসন
ইসলাম
যনাব
নমািঃ
র্িদ যনাব নমািঃ ারুক র্ময়া
নহাবসন

29

ঊর্ধ্তন
ি
লনবােীবৃ
ি
ন্দ

যনাব নমািঃবমার্মনুল হক িালুকদাি
মোব্বস্থাপক ও প্রধান লনবােী
ি কমকতি
ি
া
উপ-মোব্বস্থাপক বৃন্দ

র্মবসস নার্গসি আক্তাি
আবদুল আলীম

র্মবসস িিাি প্রভা নদবী

যনাব নমািঃ

30

যনাব নমািঃ আহসানুল গর্ন

যনাব নমািঃ কামাল উঝেন

31

সেকারী-মোব্বস্থাপক বৃন্দ

যনাব নমািঃ সামসুল আলম
এস এম যাহাঙ্গীি নহাসাইন

যনাব নমািঃ
যনাব নমািঃ আবু িাবলব

যনাব নমািঃ নহদাবয়ি কবীি
যনাব নমািঃ আবদুি িাজ্জাক

যনাব নমািঃ যর্সম উঝেন ভূাঁ ইয়া

যনাব মুহাম্মদ হার্ যুি িহমান
যনাব নমািঃ লর্ি ু ল বািী

নমাছািঃ মর্নিা খ্ািু ন
নমািঃ আর্মনুল ইসলাম িাযীব

যনাব নমািঃ হার্ববুি িহমান

যনাব র্লয়াকি র্বন ইমদাদ

কামরুজ্জামান

যনাব

যনাব নমািঃ আশ াকুজ্জামান

যনাব পাংকয কুমাি র্বশ্বাস

যনাব নমািঃ মর্হউঝেন
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যনাব

যনাব নমািঃ আবদুি ির্হম
নমািঃ আবুল কালাম আযাদ

যনাব নমািঃ নুরুল ইসলাম (স্বপন)

যনাব নমািঃ আলমগীি নহাবসন

বববব র্ি.এম নমািবশদ

33

সহকািী মহাব্বস্থাপক (ভািপ্রাপ্ত)

যনাব নমািঃ আবুল কালাম আযাদ (মর্নি)
যাহাঙ্গীি আলম

বববব কাযী মবনায়াি নহাবসন
আলীমুজ্জামান সাথী

যনাব নমাহাম্মদ যাববদ র্ময়া
মুশর্ কুি িহমান

যনাব নমািঃ

যনাব ছাবিায়াি আলম

যনাব নমািঃ

যনাব আখ্দ নমািঃ এহবিশাম উল আবির্ ন

যনাব শাহ্ খ্দকাি নমার্মনুল হক

ারুক নহাবসন

যনাব

যনাব নমািঃ

যনাব নমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম

34
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কদপাদরি
ি
তথ্্
প্রলতষ্ঠাদনর নাম
আইনগি সোিঃ

বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
১৯৪৮ সাবল ইট পার্কস্তান প্রর্ভঝিয়াল নকা-অপাবিটিভ
ব্াাংক র্লিঃ ১৯৪০ সাবলি বঙ্গীয় সমবায় আইন অনুর্ায়ী
গটেি হবলও বিিমাবন বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ
নাবম সমবায় সর্মর্ি আইন ২০০১ এবাং সমবায় সর্মর্ি
র্বর্ধমালা, ২০০৪ অনুর্ায়ী পর্িচ্ার্লি। বাাংলাবদশ সমবায়
ব্াাংক র্লিঃ স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়
মন্ত্রিালবয়ি অধীন সমবায় অর্ধদপ্তবিি র্নয়ন্ত্রনাধীন
সমবায়ী প্রর্িিান হবলও ব্াাংক ও আর্থক
ি প্রর্িিান এবাং
র্ক্লয়ার্িাং হাউবযি সদস্ র্হবসবব বাাংলাবদশ ব্াাংবকি
িোবধাবন র্নর্বড়ভাবব কায কবি থাবক।

প্রর্িিাকালিঃ

৩১ মাচ্
ি ১৯৪৮র্িিঃ

কার্ক্রম
ি
শুরুি িার্িখ্

০১ এর্প্রল ১৯৪৮র্িিঃ

অনুবমার্দি মূলধনিঃ

১০০,০০,০০,০০০.০০ (একশি নকাটি) িাকা

পর্িবশার্ধি মূলধনিঃ

ব,ব৬,০৩,৪০৩.বব িাকা (১৭-১১-২০২০ িার্িখ্ পর্ন্ত)
ি

নশয়াবিি মার্লকানািঃ

সিকাি ১৮.৭৩%, সমবায়ী প্রর্িিান ৮১.২৭%।

সদস্ সাংখ্্া

৪৭১

পর্িসম্পদিঃ

৪৪২,৯৮,৯১,৮৭৫.৭৬ িাকা

প্রর্ি নশয়াবিি মূল্ (Face value)

১০০০ (এক হাযাি) িাকা।

কার্ক্রবমি
ি
ধিিিঃ

সমবায় সর্মর্িসমূহবক কৃর্ষ ঋি, প্রকল্প ঋি,
সিকার্ি/আধাসিকার্ি চ্াকুিীযীর্ববদি কনযুমাস ি ঋি,
সিকািী কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
পাবসানাল
ি
ঋি, ব্ঝক্ত
পর্াবয়
ি স্বি ি বন্ধকী ঋি প্রদানসহ সকল পর্াবয়
ি সাধািি
ব্াাংর্কাং কার্ক্রম
ি
পর্িচ্ালনা কিা।

নচ্য়ািম্ানিঃ

যনাব মর্হউঝেন আহবমদ

মহব্বস্থাপকিঃ (প্রধান র্নবাহী
ি
কমকিি
ি া)

যনাব নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি

প্রধান কার্ালয়িঃ
ি

৯-র্ি, মর্িঝিল বার্িঝয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

আন্তযিার্িক সাংস্থািঃ

২০১৫ সাবল International Co-operative Alliance (ICA) ববব
বববব বববব International Co-operative Banking Association
(ICBA) বব ববববববব ববব বববববব বববব
বববব Rwanda, Kigali নি International Co-operative
Banking Association (ICBA) বব Genaral Assembly নি
অনুটিি র্নবাচ্বন
ি
এই ব্াাংবকি নচ্য়ািম্ান যনাব
মর্হউঝেন আহবমদ Board Of Director র্নবার্চ্ি
ি
হবয়বছন।

অর্িি দলবনিা (২০১৮-২০১৯
অথবছি)
ি

যনাব কাযী নমসবাহ উঝেন আহবমদ, উপ-র্নবন্ধক,
সমবায় অর্ধদপ্তি, ঢাকা।

আয়কি উপবদষ্টািঃ

যনাব এ.নক.নগালাম র্কবর্িয়া (এ র্সএ)

আইন উপবদষ্টািঃ

যনাব এিবভাবকি হাসনাি কাইয়ুম

কমকিি
ি া-কমচ্ািীি
ি
সাংখ্্ািঃ

অনুবমার্দি-৩৩২

যন,

কমিি-২৩৬
ি

যন
36

(৩০/০৬/২০২০পর্ন্ত)।
ি
দাপ্তর্িক নির্লব ান নম্বিিঃ

৮৮-০২-৯৫৬৪৬২৮, ৯৫৫৭৮০০,

ব্াাংবকি ওবয়ব সাইিিঃ

www.bsbl.org. bd

ব্াাংবকি ই-নমইলিঃ

bdbsbl_bank@yahoo.com
bsblrdcd@gmail.com

্াক্স-৯৫৫৮১১৭

বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ এর উপ আইন অনু ায়ী প্রধান
উউউউউউউউ উউউউউ-

৪.১ বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি উবেশ্াবলীিঃ(ক) বাাংলাবদবশি সমবায় সর্মর্িসমূহ ও সমবায় সাংর্িষ্ট ব্ঝক্ত বা প্রর্িিান সমূবহি শীষ ি স্থানীয়
আর্থক
ি প্রর্িিান র্হসাবব কায
কিা।
(খ্) র্বজ্ঞান সম্মি ব্বসার্য়ক নীর্িমালা অনুর্ায়ী সমবায় সর্মর্ি সমূবহি উন্নয়ন এবাং সমৃঝর্দ্বি
উৎসার্হি কিা।
(গ) ঋি গ্রর্হিা নকেীয় সর্মর্ি ও অন্ান্ সমবায় সর্মর্ি সমূবহি আর্থক
ি র্বষবয় র্নয়ন্ত্রন এবাং
সমন্বয় সাধন কিা।
(ঘ) প্রাথর্মক সমবায় সর্মর্ি সমূবহি সদস্বদি উৎপার্দি পবন্ি বাযািযািকিবিি যন্ নসই
সমস্ত সর্মর্িবক অথবা িাহাবদি ন িাবিশবনি মাধ্বম গুদাম অথবা ওয়াি হাউয, নকাল্ড
নষ্টাবিয র্নমাি
ি এবাং উৎপার্দি পন্ মযুি িাখ্া ও র্বঝক্রি ব্াপাবি ঋি সহায়িা প্রদান কিা।
(ঙ)
সমগ্র বাাংলাবদবশি সমবায় প্রর্িিান/ব্ঝক্তি আর্থক
ি প্রবয়াযন র্মিাবনাি যন্ পর্িকল্পনা
প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন কিা।
(চ্) সকল উপাবয় সদস্ সর্মর্ি সমূবহি স্বাথ ি বৃঝর্দ্ি যন্ উপবদশ, সহায়িা ও সমন্বয় সাধন
কিা।
(ছ) সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্ধমালা এবাং এই সকল উপ- আইন নমািাববক সমবায়
সর্মর্িসমূহ এবাং অন্ান্বদি সাবথ ব্াাংর্কাং ব্বসা কিা।
৪.২ আইন ও র্বর্ধমালা এবাং এই সকল উপ- আইবনি র্বর্ধ র্নবষধ অনুর্ায়ী উপবিাক্ত উবেশ্ সমূহ
সাধবনি যন্ ব্াাংক স্বাধীনভাবব র্নবম্নাক্ত কাবয র্নবয়াঝযি থার্কববিঃ(ক) সুদসহ বা সুদ ব্র্িবিবক আমানি গ্রহি বা অথ ি প্রদান, নচ্ক, ড্রা ি, নপবমন্ট অিিাি ইসু্,
প্রি্াহািকিি, শিি সাবপবক্ষ আমানি বা অন্ভাবব অথ গ্রহি।
ি
(খ্) ব্াাংবকি ব্বসাি উবেবশ্ উহাি সম্পদ বন্ধক িার্খ্য়া ঋি গ্রহি।
(গ) বন্ড ও র্িববঞ্চাি ইসু্কিি, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, র্িববঞ্চাি, স্বিালাংকাি
ি
বা স্বির্পন্ড
ি
যামানি
িার্খ্য়া ঋি প্রদান, নর্বকান কনযুমাস নক্রর্িি
ি
পর্িচ্ালনা কিা।
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(ঘ) ব্াাংক প্রদত্ত ঋি এবাং অর্গ্রবমি যামানি র্হসাবব স্থাবি ও অস্থাবি সম্পর্ত্তি নেয (Pledge),
বন্ধক, হাইবপার্থবকশন (Hypothecation) বা স্বের্নবয়াগ (Assignment) গ্রহি কিা।
(ঙ) উপর্ু্ক্ত যামানবিি র্ভর্ত্তবি ঋি, কৃর্ষ ঋি, শষ্ ঋি, র্শল্প ঋি ও অন্ান্ ঋি এবাং যামানি
র্বহীন ক্ষুদ্র ঋি প্রদান কিা।
(চ্) র্বর্ভন্ন প্রকাি নক্রর্িি কািি, নির্িক্াশ কািি ইি্ার্দ ইসু্ ও বাযািযাি কিি।
(ছ) হাউঝযাং/র্িয়্াল এবষ্টি ব্বসা কিা ও উহাি র্বপিীবি অথায়ন
ি
কিা।
(য) ঋি গ্রহি, অথ ি গ্রহি, র্থার্থ যামানবিি র্ভর্ত্তবি ঋি ও অর্গ্রম নদওয়া, র্বর্নময় র্বল, হুঝন্ড,
প্রর্িশ্রুর্িপত্র, র্িববঞ্চাি, কুপন, ড্রা ি, বহনপত্র, নিলওবয় ির্শদ, ওয়াবিন্ট সাটিি র্ বকি,
হস্তান্তি বা র্বর্নময়বর্াগ্ হউক বা না হউক এমন অন্ান্ দর্লল, সম্পর্ত্ত গ্রহি কিা, র্বিিি
কিা, ক্রয় কিা, র্বক্রয় কিা ও সাংগ্রহ কিা এবাং নলিাি অব নক্রর্িি, ট্রাবভলাস নচ্ক,
ি
সাকুল
ি াি
ননাি, র্ববদশী ব্াাংক ননািসহ তববদর্শক মুদ্রা অনুবমাদন, ইসু্, ক্রয় ও র্বক্রয় এবাং তববদর্শক
বার্িয্ পর্িচ্ালনা কিা।
(ি) নশয়াি, র্িববঞ্চাি, র্িববঞ্চাি ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পর্ত্ত র্নদশনপত্র
ি
ও অন্ান্ দর্লল গ্রহি, ধািন,
কর্মশন র্ভর্ত্তবি নপ্রিি এবাং উহাবদি দায় গ্রহি ও নলনবদন এবাং বন্ড, নশয়াি ঝিপ্ট ও
অন্ান্ সম্পর্ত্ত র্নদশনপত্র
ি
ক্রয় ও র্বক্রয় কিা।
(ঞ) ঋি ও অর্গ্রবমি ববদাবস্ত কিা, সবপ্রকাি
ি
বন্ড, ঝিপ্ট ও মূল্বান সামগ্রীি আমানি গ্রহি বা
উহার্দগবক র্নিাপদ নহ াযি বা অন্ভাবব িার্খ্বাি যন্ গ্রহি।
(ি) সিকাি বা স্থানীয় কিৃপ
ি বক্ষি প্রর্ির্নর্ধ র্হসাবব কায কিা।
(ে) সব প্রকাি
ি
গ্ািার্ন্ট ও ইনবিমর্নটি ব্বসা পর্িচ্ালনা কিা।
(ি) ক্রয়, ইযািা, বদলা, ভাড়া বা অন্ নকানভাবব স্থাবি বা অস্থাবি সম্পর্ত্ত অযিন কিা।
(ঢ) ট্রাষ্ট সম্পাদন এবাং দায় পর্িগ্রহি কিা এবাং সম্পর্ত্তি ব্বস্থাপনাি ট্রাটষ্ট অথবা র্নবাহক
ি
হওয়া
।
(ি) নকান ব্বসা বা ব্াাংর্কাং প্রর্িিাবনি নশয়াি গ্রহি ও ধািন কিা।
(ি) ব্াাংবকি িহর্বল িািা নকান ব্বসা বা ব্াাংর্কাং প্রর্িিাবনি নশয়াি গ্রহি বা ধািন কিা।
(থ) নর্ নকান সমবায় সর্মর্িি র্িববঞ্চাি এবাং র্িববঞ্চাি ষ্টক ইসু্ ও ব্বস্থাপনায় অাংশ র্নবি
উবদ্াগী হওয়া, চ্ালু কিা, বীমা কিা, র্নিয়িা নদওয়া, অর্বঝক্রিগুর্ল ক্রয় কর্িবি অঙ্গীকাি
কিা এবাং এিদউবেবশ্ িাকা ধাি নদওয়া।
(দ) ব্াাংবকি আয়োধীন নর্ নকান র্সর্কউর্িটিি িাকা আদাবয়ি সহায়িাি যন্ অথবা ইহাি সম্ভাব্
ক্ষর্ি অথবা দায় নিাধ অথবা কমাবনাি যন্ ব্াাংক উপর্ুক্ত মবন কর্িবল অথবা আয়ে কর্িবি
সহযিি হইবল নর্ নকান স্থাবি, অস্থাবি সম্পর্ত্ত ক্রবয়ি মাধ্বম আয়ে, ইযািা, ভাড়া কর্িবি
পার্িবব এবাং সম্পূি িঅথবা আাংর্শক দায় র্মিাবনাি যন্ ব্াাংবকি আয়োধীন ঐ সমস্ত সম্পর্ত্ত
ব্বস্থাপনা, র্বক্রয় এবাং আদায় কর্িবি পার্িবব।
(ধ) ব্াাংবকি উবেশ্ সাধবনি সুর্বধাবথ ি এবাং প্রবয়াযবন ভবন/মাবকিি আয়ে কিা, র্নমাি
ি কিা,
সাংিক্ষি ও পর্িবিিন এবাং
পর্িবধনি কিা।
(ন) নর্ নকান সমবায় সর্মর্িি এবযন্ট র্হসাবব কায কিা।
(প) ব্াাংবকি ব্বসাবয়ি উন্নয়ন ও অগ্রগর্ি সাধবনি যন্ আনুসার্ঙ্গক ও সহায়ক অন্ান্ সকল র্বষয়
সম্পাদন।
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সমবায় সর্মর্ি আইন, র্বর্ধমালা এবাং উপ- আইবনি র্বধান অনুর্ায়ী
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ -এি কার্াবলীিঃ
ি


সুদসহ বা সুদ ব্র্িবিবক আমানি গ্রহি, নচ্ক, ড্রা ি, নপবমন্ট অিিাি ইসু্;



বন্ড ও র্িববঞ্চাি ইসু্, সঞ্চয়পত্র, বন্ড, র্িববঞ্চাি, স্বিালাংকাি
ি
বা স্বির্পন্ড
ি
যামানি নিবখ্ ঋি
প্রদান, নর্বকান কনঝযউমাি নক্রর্িি পর্িচ্ালনা;



ব্াাংক প্রদত্ত ঋি এবাং অগ্রীবমি র্বপিীবি যামানি র্হবসবব স্থাবি ও অস্থাবি সম্পর্ত্তি নপয
(Pledge), বন্ধক, হাইবপার্থবকশন (Hypothecation) বা স্বের্নবয়াগ (Assignment) গ্রহি;



উপর্ু্ক্ত যামানবিি র্ভর্ত্তবি ঋি, কৃর্ষ ঋি, শষ্ ঋি, র্শল্প ঋি ও অন্ান্ ঋি এবাং
যামানি র্বহীন ক্ষুদ্র ঋি প্রদান;



র্বর্ভন্ন প্রকাি নক্রর্িি কািি, নির্িক্াশ কািি ইি্ার্দ ইসু্ ও বাযািযািকিি;



হাউঝযাং/র্িয়্াল এবষ্টি ব্বসা কিা ও উহাি র্বপিীবি অথায়ন
ি



ঋি গ্রহি, অথ ি গ্রহি, র্থার্থ যামানবিি র্ভর্ত্তবি ঋি ও অর্গ্রম প্রদান, র্বর্নময় র্বল, হুঝন্ড,
প্রর্িশ্রুর্িপত্র, র্িববঞ্চাি, কুপন, ড্রা ি, বহনপত্র, নিলওবয় ির্শদ, ওয়াবিন্ট সাটিি র্ বকি,
হস্তান্তি বা র্বর্নময়বর্াগ্ হউক বা না হউক এমন অন্ান্ দর্লল, সম্পর্ত্ত গ্রহি, র্বিিি,
ক্রয়, র্বক্রয় ও সাংগ্রহ এবাং নলিাি অব নক্রর্িি, ট্রাবভলাস ি নচ্ক, সাকুল
ি াি ননাি, র্ববদশী
ব্াাংক ননািসহ তববদর্শক মুদ্রা, ইসু্, ক্রয় ও র্বক্রয় এবাং তববদর্শক বার্িয্ পর্িচ্ালনা;



নশয়াি, র্িববঞ্চাি ষ্টক, বন্ড, দায় সম্পর্ত্ত র্নদশনপত্র
ি
ও অন্ান্ দর্লল গ্রহি, ধািি, কর্মশন
র্ভর্ত্তবি নপ্রিি এবাং উহাবদি দায় গ্রহি ও নলনবদন;



ঋি ও অর্গ্রবমি ববদাবস্ত কিা, সবপ্রকাি
ি
বন্ড, ঝিপ্ট ও মূল্বান সামগ্রীি আমানি গ্রহি বা
উহার্দগবক র্নিাপদ নহ াযি বা অন্ভাবব যমা িাখ্াি যন্ গ্রহি;



সিকাি বা স্থানীয় কিৃপ
ি বক্ষি প্রর্ির্নর্ধ র্হবসবব কায;



সব প্রকাি
ি
গ্ািার্ন্ট ও ইনবিমর্নটি ব্বসা পর্িচ্ালনা;



ক্রয়, ইযািা, বদলা, ভাড়া বা অন্ নকানভাবব স্থাবি বা অস্থাবি সম্পর্ত্ত অযিন;



ট্রাষ্ট সম্পাদন এবাং দায় পর্িগ্রহি এবাং সম্পর্ত্তি ব্বস্থাপনাি ট্রাটষ্ট অথবা র্নবাহক
ি
হওয়া;



নর্ নকান ব্বসা প্রর্িিানসহ নকান ব্াাংর্কাং বা অন্ নকান আর্থক
ি প্রর্িিাবনি নশয়াি গ্রহি
ও ধািি;



নর্ নকান সমবায় সর্মর্িি র্িববঞ্চাি এবাং র্িববঞ্চাি ষ্টক ইসু্ ও ব্বস্থাপনায় অাংশ র্নবি
উবদ্াগী হওয়া, চ্ালু কিা, বীমা কিা, র্নিয়িা নদওয়া, অর্বঝক্রিগুর্ল ক্রয় কিবি অঙ্গীকাি
কিা এবাং এিদ্উবেবশ্ িাকা ধাি নদওয়া;



ব্াাংবকি আয়োধীন নর্ নকান র্সর্কউর্িটিি িাকা আদাবয়ি সহায়িাি যন্ অথবা ইহাি
সম্ভাব্ ক্ষর্ি অথবা দায় নিাধ অথবা কমাবনাি যন্ ব্াাংক উপর্ুক্ত মবন কিবল অথবা
আয়ে কিবি সহযিি হবল নর্ নকান স্থাবি, অস্থাবি সম্পর্ত্ত ক্রবয়ি মাধ্বম আয়ে,
ইযািা, ভাড়া এবাং সম্পূি ি অথবা আাংর্শক দায় র্মিাবনাি যন্ ব্াাংবকি আয়োধীন সম্পর্ত্ত
ব্বস্থাপনা, র্বক্রয় এবাং ববকয়া অথ আদায়
ি
কিবি পািবব;



ব্াাংবকি উবেশ্ সাধবনি প্রবয়াযবন ভবন/মাবকিি, র্নমাি,
ি সাংস্কাি, পর্িবধনি বা উন্নয়ন;



নর্ নকান সমবায় সর্মর্িি এবযন্ট র্হবসবব কায কিা; এবাং



ব্াাংবকি ব্বসার্য়ক উন্নয়বনি যন্ আনুষার্ঙ্গক ও সহায়ক অন্ান্ সকল র্বষয় সম্পাদন;
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সমবায় সর্মর্ি আইবন র্থার্থ প্রবয়াবগি মাধ্বম র্নবর্ন্ধি সমবায় সর্মর্িগুবলাবক ঋি
প্রদান কিা।



ব্ঝক্ত পর্াবয়
ি ঋি প্রদান।



সমবায় সদস্বদি মধ্ হবি ভর্বষ্বি উন্নয়বনি সম্ভাবনাপূি উবদ্াক্তা
ি
সৃটষ্ট কিা।



আত্ম কমসাংস্থাবনি
ি
র্নর্মবত্ত সমবায়ী সদস্বদি ঋি প্রদান কিা ।



মর্হলাবদি আথ ি সামাঝযক উন্নয়বনি লবক্ষ্ স্থানীয় সম্পবদি র্ভর্ত্তবি উবদ্াক্তা সৃটষ্ট
আত্মকমসাংস্থাবনি
ি
ক্ষমিায়বনি র্নর্মবত্ত ঋি সিবিাহ কিা ।

বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ- এর নকৌশলগ্ত উদেশ্াবলী
 সমবায় র্ভর্ত্তক পর্িচ্ার্লি অথননর্িক
ি
কমকাবন্ড
ি
গর্িশীলিা আনয়বনি লবক্ষ্ শীষ আর্থ
ি
ক
ি
প্রর্িিান র্হবসবব কায কিা।
 সমবায় র্ভর্ত্তক আথসামাঝযক
ি
কমকান্ড
ি
পর্িচ্ালনায় র্ববশষার্য়ি ব্াাংক র্হবসবব দার্য়ে পালন
কিা।
 সমবায় সর্মর্ি আইন ও র্বর্ধমালা এবাং ব্াাংবকি উপ-আইন নমািাববক এি সদস্ সমূহ ও
সমবায় সাংর্িষ্ট ব্ঝক্ত বা প্রর্িিানসমূবহি সাবথ সকল প্রকাি ব্াাংর্কাং ও বার্িঝয্ক কার্ক্রম
ি
পর্িচ্ালনা কিা।
বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ- এর লক্ষ্সমূহ
 সমবায় নসক্টবি কার্ক্রম
ি
বৃঝর্দ্ি মাধ্বম এ নসক্টবিি শীষ ি অথ ি সিবিাহকািী প্রর্িিান
র্হবসবব র্নবযবক প্রর্িিা কিা;
 সমবাবয়ি মাধ্বম সাংগটেি নর্ নকান সমবয়াপবর্াগী কাবয সাড়া নদয়া;
 সমবায়ীবদি র্নকি র্বশ্বস্ত প্রর্িিান র্হবসবব মর্াদা
ি লাভ কিা;
 প্রর্ুঝক্ত র্নভিি আধুর্নক গ্রাম গবড় নিালা;
 গ্রাবম কমসাংস্থান
ি
সৃটষ্ট কিাি মাধ্বম মানুবষি আয় বার্ড়বয় হিদর্িদ্র মানুবষি সাংখ্্া কর্মবয়
আনা এবাং গ্রাবমি মানুবষি শহিমুখ্ী হওয়া কমাবনা;
বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ- এর অঙ্গীকার
 নদশ ও যার্িি প্রর্ি;
 সদবস্ি প্রর্ি;
 গ্রাহবকি প্রর্ি;
 কমকিি
ি া-কমচ্ািীবদি
ি
প্রর্ি;
 সামাঝযক দার্য়েববাবধি প্রর্ি;
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বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ- এর নসবাসমূহ
ব্াাংর্কাং নসবাসমূহ
 স্থায়ী লেসাব;
 সঞ্চয়ী লেসাব;
 চললত লেসাব;
 লিলি/নপ-অিিার সুলবধা;
 MICR ইিির ুদমন্ট (নচক, লিলি, নপ-অিিার) ইসু্;
 অদিাদমদিি লিয়ালরাং োউজ-এর সুলবধা।
চ্লর্ি র্হসাব
ব্ঝক্ত ও প্রর্িিাবনি সাধািি নলনবদবনি সুর্বধাবথ চ্লর্ি
ি
আমানি র্হসাব নখ্ালাসহ ব্াাংর্কাং কার্ সমবয়
ি
র্িবাি ইচ্ছা িাকা যমা নদয়া এবাং নিালাি সুর্বধা।
মুনা ািঃ চ্লর্ি আমানি র্হসাব যমাি উপি বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংবকি র্নয়মানুর্ায়ী নকান প্রকাি
মুনা া প্রদান কিা হয়না ।
সিকার্ি, আধা-সিকার্ি অথবা দািব্ সাংস্থাি নাবম পর্িচ্ার্লি প্রার্িিার্নক র্হসাব হবি নকান চ্াযি
আদায় কিা হয় না।
সঞ্চয়ী র্হসাব
ব্ঝক্ত/প্রর্িিাবনি সঝঞ্চি িাকা নলনবদবনি সুর্বধাবথ সঞ্চয়ী
ি
র্হসাব নখ্ালাি সুর্বধা পাওয়া র্ায়।
মুনা ািঃ সঞ্চয়ী র্হসাবব যমা িাকাি উপি প্রর্িবর্াগীিামূলক হাবি মুনা া প্রদান কিা হয়।
স্থায়ী আমানি র্হসাব
র্বর্ভন্ন নময়াবদ আকষনীয়
ি
র্বর্ভন্ন প্রকবল্প স্থায়ী আমানি যমা িাখ্াি সুর্বধা ।
মুনা ািঃ স্থায়ী আমানি র্হসাবব যমা িাকাি উপি প্রর্িবর্াগীিামূলক হাবি মুনা া প্রদান কিা হয়।
লিলপএস: বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক লল: এর ব্বসা সম্প্রসারণ লদয্ লিলপএস (লিদপাক্জি
নপনশন স্কীম) চালু কদরদছ।
MICR ইিট্ রুবমন্টিঃ গ্রাহকগবিি সুর্বধাবথ র্নিাপদভাবব
ি
নলনবদবনি যন্ MICR (Magnetic Ink Character
Recognition) Code আধুর্নক সম্বর্লি নচ্ক/নপ- অিিাি ইসু্ কিা হয়।

অবিাবমবিি র্ক্লয়ার্িাং হাউযিঃ বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ বাাংলাবদশ ব্াাংবকি র্ক্লয়ার্িাং হাউবযি
সদস্ পদ লাভ কবি ১৯৬৬ র্িষ্টাবে। বাাংলাবদশ ব্াাংক র্লিঃ এি মাধ্বম আমানিকািীগি র্াবি
সািাবদবশি র্বর্ভন্ন ব্ঝক্ত/প্রর্িিাবনি সাবথ স্বল্প সমবয় ও র্নিাপদ নলনবদন কিবি পাবি নসযন্
বাাংলাবদশ ব্াাংবকি মাধ্বম BACH এি আওিায় BACPS ও BEFTN এি সুর্বধা প্রদান কিা হবচ্ছ।
লবলনদয়াগ্ নসবাসমূেিঃ
স্বল্প নময়ােী ঋণিঃ
 আউশ, আমন, নবাবিা ঋি;
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 গম/আলু , ির্ব শস্/শীিকালীন শাক-সবঝয ঋি;
 ভূ ট্টা/পাি/গ্রীষ্মকালীন শাক-সবঝয ঋি;
 ইক্ষু ঋি;
 গভীি নলকূপ ঋি;
 অগভীি নলকূপ ঋি;
 হস্তচ্ার্লি নলকূপ/নিায়াি পাম্প/নট্রিল পাম্প ঋি।

মধ্ম নময়ােী ঋণিঃ
 হাবলি গরু/মর্হষ ক্রয় ঋি;
 মৎস্ চ্াষ ঋি;
 গরু নমািািাযাকিি ঋি;
 গাভীপালন /দুগ্ধ খ্ামাি ঋি;
 ছাগল/নভড়া খ্ামাি ঋি;
 হাাঁস মুির্গ খ্ামাি ঋি।
েীর্দময়ােী
ি
ঋণিঃ
 কৃর্ষ ভূ র্মি উন্নয়ন ঋি;
 নসচ্/ কৃর্ষ র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় ঋি;
 হাবলি গরু/মর্হষ ক্রয় ঋি;
অকৃলষ ঋণিঃ
 ক্ষুদ্র ঋি, মর্হলা ও র্ুব কমসাংস্থান
ি
ঋি;
 সমবায় গৃহায়ি ঋি;
 প্রকল্প ঋি;
 স্বি ি আমানি ঋি;
 ক্াশ নক্রর্িি;
 পল্লী প্রকল্প ঋি;
 কনযুমাস ঋি
ি
(সিকার্ি ও আধাসিকার্ি চ্াকুিীযীর্ববদি যন্ )
 পাবসানাল
ি
ঋি (শুধুমাত্র সিকার্ি চ্াকুিীযীর্ববদি যন্
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্লিঃ এি এ্ালবাম হবি
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২০১৯-২০২০ অথ বছবি
ি
ব্াাংবকি র্বর্ভন্নমূখ্ী নসবা ও কার্ক্রম
ি
র্নবম্ন িু বল ধিা হবলা
ঋি/র্বর্নবয়াগ
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ সমবায় সর্মর্ি আইন অনুর্ায়ী র্নবর্ন্ধি একটি যািীয় সমবায় সর্মর্ি।
এই ব্াাংবকি র্নবর্ন্ধি উপ আইন অনুর্ায়ী সমবায় খ্াবিি শীষ ি অথ ি সিবিাহকািী প্রর্িিান র্হবসবব
ব্াাংবকি মূল উবে্শ্ সদস্ সমবায় সর্মর্ি এবাং অসদস্ সমবায় সর্মর্িি মাধ্বম ব্ঝক্ত সদস্বদি
কৃর্ষ ঋি ও র্বর্ভন্ন আয়বধনমূ
ি লক কমকাবে
ি
পল্লী প্রকল্প ঋি প্রদান কিা । এছাড়া ব্াাংবকি আয় বৃঝর্দ্ি
লবক্ষ্ কনযুমাস িনলান, পাবসানাল
ি
নলান, স্বি িবন্ধকী নলান ইি্ার্দ ব্বসার্য়ক কার্ক্রম
ি
পর্িচ্ালনা কবি
থাবক । এ ব্াাংবকি র্বর্ভন্ন ঋি কার্ক্রবম
ি
২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি নমাি সুর্বধাবভাগীি সাংখ্্া ২৮১১
যন এবাং এ পর্ন্ত
ি নমাি সুর্বধাবভাগীি সাংখ্্া ৮৭০৮০।

কৃর্ষ ঋিিঃ
এই ব্াাংক প্রর্িিাি পি ১৯৫২ সাল হবি সিকািী গ্ািার্ন্টি র্বপিীবি প্রর্িবছি বাাংলাবদশ ব্াাংক হবি
কৃর্ষ ঋি র্বিিবিি যন্ এই ব্াাংবক স্বল্প সুবদ আর্থক
ি সহায়িা নদওয়া হবিা। এই ব্াাংবকি মাধ্বম
প্রার্ন্তক কৃষক পর্াবয়
ি কৃর্ষ ঋি র্বিিবিি উবেবশ্ প্রর্িটি নযলায় গবড় নিালা হয় নকেীয় সমবায়
ব্াাংক র্লিঃ, সমবায় যর্ম বন্ধকী ব্াাংক (বিিমাবন সমবায় ভূ র্ম উন্নয়ি ব্াাংক), নকেীয় ইক্ষুচ্াষী সমবায়
সর্মর্ি, নকেীয় মার্িপািপাস নকা-অপাবিটিভ ইি্ার্দ। এই সকল নকেীয় সমবায় সর্মর্ি সদস্ ভুক্ত
প্রাথর্মক সমবায় সর্মর্ি ও ব্ঝক্ত সমবায়ী কৃষক সদস্বদি এই র্নয়র্মি ভাবব কৃর্ষ পি্ উৎপাদন, কৃর্ষ
র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় এবাং ভূ র্ম উন্নয়বিি যন্ র্নয়র্মি ঋি প্রদান কবি আসর্ছল। ১৯৮৮-১৯৮৯ অথ ি বছি
পর্ন্ত
ি এই ধািা অব্াহি র্ছল।
১৯৮৮-১৯৮৯ অথ ি বছবিি পি সিকািী গ্ািার্ন্ট প্রদান বন্ধ কবি নদওয়ায় বাাংলাবদশ ব্াাংক হবি আি
নকান কৃর্ষ ঋি সহায়িা পাওয়া র্ায়র্ন। অপির্দবক ১৯৯১ সাবল িৎকার্লন সিকাি ৫,০০০/- িাকা
পর্ন্তি কৃর্ষ ঋি মওকু
এি নঘাষনা নদওয়া সবেও পিবিীবি অথ ি মন্ত্রিালয় হবি যািীকৃি প্রজ্ঞাপবি
সমবায় খ্াবি র্বিিিকৃি কৃর্ষ ঋি মওকুব ি আওিা বর্হভুি
ি ববল নঘাষনা নদয়। র্কন্তু সাধািি সমবায়ী
কৃষক সমায সিকািী নঘাষনা র্বববচ্নায় র্নবয় এই ব্াাংবকি র্বর্নবয়াগকৃি কৃর্ষ ঋবিি আসল ও
সুদ/মুনা া পর্িবশাবধ অনীহা প্রকাশ কবি। বল এই ব্াাংবকি র্বর্নবয়াগকৃি কৃর্ষ ঋবিি র্বিাি অাংশ
মাে পর্ায়
ি হবি আদায় অর্নঝিি হবয় পবড়। একই সাবথ সিকািী গ্ািার্ন্ট প্রদান বন্ধ কবি নদওয়ায়
বাাংলাবদশ ব্াাংকও ঋি সহায়িা প্রদান সম্পূিরূবপ
ি
বন্ধ কবি নদয়। এবহন অবস্থায় এই ব্াাংক ব্াপক
ভাবব আর্থক
ি সাংকবি পবড় এবাং সমবায়ী কৃষকবদি চ্ার্হদা নমািাববক প্রার্ন্তক কৃষক পর্াবয়
ি কৃর্ষ ঋি
র্বিিবি অসামথ ি হবয় পবড়। লশ্রুর্িবি, মাে পর্াবয়
ি
কৃর্ষ সমবায় সর্মর্িসহ অন্ান্ সমবায়
সর্মর্িগুর্ল ক্রমান্ববয় দুবলি ও অকার্কি
ি হবয় পবড়।
বিিমান সিকাি ২০০৯ সাবল িাষ্ট্রীয় ক্ষমিায় অর্ধটিি হওয়াি পি বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি
আর্থক
ি তদন্িা ও মাে পর্াবয়
ি অনাদায়ী কৃর্ষ ঋবিি কথা র্বববচ্না কবি এই ব্াাংক কিৃক
ি র্বর্নবয়াগকৃি
মাে পর্াবয়
ি অনাদায়ী কৃর্ষ ঋবিি সুদ ও দেসুদ বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ িাকা ভিু ক
ি ী প্রদাবনি নীর্িগি
র্সর্দ্ান্ত গ্রহি কবি। উহাি ধািাবার্হকিায় ২০১১-২০১২ অথ িবছি হবি পর্ায়ক্রবম
ি
সিকাি কৃর্ষ ঋবিি
সুদ ও দেসুবদি ভিু র্ি ক বাবদ ৯৮৭১.২৬ লক্ষ িাকা প্রদান কবি এবাং আসল বাবদ পাওনা অথ ি
পূনিঃি র্সল কবি পাাঁচ্ বছবি আদাবয়ি র্নবদি শনা প্রদান কবিন। বিিমান সিকাবিি সহায়িাি বল
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ প্রার্ন্তক কৃষকবদি র্নকি পাওনা সুদ ও দেসুদ সমন্বয় কিবলও আসল
বাবদ পাওনা অথ ি পূনিঃি র্সল কবি র্দবলও সমুদয় পাওনা আসল আদায় কিবি পাবির্ন। বিিমাবন
মাে পর্াবয়
ি আসল বাবদ ব্াাংবকি প্রায় ১৪৯৩.৭৬ নকাটি িাকা অনাদায়ী হবয়বছ।
১৯৯০-১৯৯১ অথ ি বছি হবি এই ব্াাংক সদস্বদি পর্িবশার্ধি নশয়াি মূলধন ও মুনা া হবি
গটেি িহর্বল িািা র্নয়র্মি ভাবব মাে পর্াবয়
ি কৃর্ষ ঋি র্বিিি কার্ক্রম
ি
অব্াহি নিবখ্বছ। বব
বববববববব উহাি সদস্ভুক্ত নকেীয় সমবায় ব্াাংক র্লিঃ, সমবায় যর্ম বন্ধকী ব্াাংক (বিিমাবন
সমবায় ভূ র্ম উন্নয়ি ব্াাংক), নকেীয় ইক্ষুচ্াষী সমবায় সর্মর্ি, নকেীয় মার্িপািপাস নকা-অপাবিটিভ
সমবায় সর্মর্ি ও ববববববববব বববববব ববববববব বববব বববববব ববববববব
বববব বব% ববব ববববববব বববব-ববব, বব, ববব-বববব, বববববব, বববববববব
ববব-বববব, ববব-বববব, ববব-বববব ববব, ববব ব বববববববববববব ববব-বববব
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ববববব বববববব-বববববব বববব বব ববব ববব/বববব বববববববববব বববব,
ববব ববববববববববব, বববব বববব, ববববব ববববব, ববব/ববববব বববব,
বববব/বববব বববব, ববব ববব ব বববববববব বববববববব বববব ববববব বববববব
ব ববববব বববববব বব বববববববব ববববববব বববববব বববববব বববববব ববব
ববববব
২০১৯-২০২০ অথ বছবি
ি
ঋি দাদন, আদায়বর্াগ্ ও আদায় র্ববিিী (র্নযস্ব িহর্বল ঋি)
(লক্ষ িাকাি অাংবক)
ক্রিঃ ব্াাংক/

০১-০৭-২০১৯ ইাং

লবতরণ

মামলাজলন

২০১৯-২০২০

আোয়

সলমলতর

তালরদখ পাওনা

২০১৯-

ত

অথ্বছদর
ি

২০১৯-২০২০

২০২০

ব্াাংক/সলম

আোয়দ াগ্্ (মামলা

অথ্ ি

লতর লনকি

বাদে)

বছর

পাওনা

নাং

নাম

আস
ল

মুনাফা
ও

নমাি

আস মুনাফা আস মুনাফা
ল
ও
ল
ও

েন্ডসুে
১

২

১

নকন্দ্রীয়
সমবায়

৩

৪

েন্ডসুে
৫

৬

৭

৮

নমাি

নয়র
শতক
আসল

েন্ডসুে
২

২২

২২

আো

২২

৪৩০.১৯ ২৬৩. ৬৯৩.৩ ১০০.০ ৩২.১৫ ১১৮.১ ৩০৫. ১৪৫.১ ৪৫০.৯ ৫৪.৫০
১৫
৪
০
১
৮৪
২
৬

মুনা
ফা ও
েন্ডসু
ে
২২

নমাি

রা
োর

২২

২২

১১.৮৩ ৬৬.৩
৩

১৭.৮১
%

ব্াাংক/স
লমলত ললিঃ
২

সমবায়
ভূ লম
উন্নয়ন

৭৬৪.৬ ৬৫২. ১৪১৭.৩ ২৫.০০ ১১৬.৫ ১৭১.৭ ৩৭০.০ ৪৮০.২ ৮৫০.৩ ৬৬.২১ ২২.৯৬ ৮৯.১৭ ১৮.০৬
%
৯
৬২
১
৮
৫
২
৯
১

ব্াাংক
ললিঃ
নমািিঃ ১১৯৪.৮ ৯১৫.৭ ২১১০.৬ ১২৫.০ ১৪৮.৭ ২৮৯.
৮

৭

ক্রিঃ
নাং

১

লবভাদগ্র নাম

২

১

ঢাকা লবভাগ্

২

চট্রগ্রাম ও
লসদলি লবভাগ্
রাজশােী ও
রাংপুর লবভাগ্
খুলনা ও বলরশাল
লবভাগ্

৩
৪

৫

০

৩

৮৬

৬৭৫. ৬২৫. ১৩০১.২ ১২০.৭১ ৩৪.৭৯
৮৬

৪১

১৫৫. ৩৫.৮৭
%
৫

৭

৫,০০০.০০ িাকা পর্ন্ত
ি পুনিঃি র্সলকৃি ঋি আদাবয়ি অবস্থা
(লক্ষ িাকাি অাংবক)
০১-০৭-২০১৯
২০১৯সবদমাি
ি
৩০.০৬.২ মামলাজ
তালরদখ মাদে
২০২০
োলনাগ্াে
০২০
লনত
পাওনা
অথ্ ি
আোয়
তালরদখ
ব্াাংক/স
বছদর (৩০.০৬.২০২০
মাদে
লমলতর
আোয়
প ন্ত)
ি
পাওনা
লনকি
পাওনা
আসল ২২
আসল
আসল
আসল
আসল
২২
২২
৩

৩৩৭.৪
৭
৩১৮.৭
৩
৪৯৭.১
৮
৩৭৫.৮
৬

২

৫

৬

১.০৯

১৫৯৮.৪৬

৪.৯৮

২৯৪২.৭২

৮.২৫

১৪১০.৫৪

২১.১৬

২২৪৬.৫৪

৭

৮

৫২০.১৩
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সবদমািিঃ
ি

১৫২৯.
২৪

৩৫.৪৮

৮১৯৮.২৬

৫২০.১৩

পল্লী প্রকল্প ঋণ কা ক্রমিঃ
ি
সসসসস সসসসস সসসসস সসসস সসসসসসসসসস
সসসসসসসসসস
সসসসসস
সসসসসসসস
সসসসস
সসসসসস
সসস
সসসস
সসসসসসসসসস সসসসস সসসসস, সসসসসস সসসসস সসসসস সসস সসসসসসসস
সসসসসস সসসসস সসসসসসস সসসসসসসসসসস সসসসসসসস/সসসসসসসসসস
সসসসসসসসসসস
সসসসসসসসসসস
সসসসসসসসসস
সস
সসসসসসসস
সসসসসসসসসসসস/সসসসসসসসসস সসসসসসসসসসসসস সসসসসসস সসসসসসসস
সস,সসস/- সসসস সসসস সসস সসস সসসসসস সসসসস/সসসসসসসসস/সসসসসসসসস
সসসসসসসস সসসসসস সসসসসসসস সসসসস ১৫% সিল মুনা ায় বববব ববববব, বববব
বববব, ববব ব ববববব, বববব ববববব, ববব বববব বববব ববব, ববব ববব, ববববব
ববব, বববব ব ববব, ববববববব বববববব, ববব ব বববব ববব ববব ববববববব
বববব সস সস সসসস সসস সসস সসসসস
লবভাগ্ওয়ারী পল্লী প্রকল্প ঋণ োেন ও আোদয়র সারসাংদযপিঃ
জুন/২০২০ ইাং প ন্ত
ি
(লক্ষ িাকাি
অাংবক)
ক্রিঃ লবভাদগ্
নাং
র নাম

১

ঢাকা

২

চট্টগ্রাম

৩
৪

রাজশা
েী
খুলনা

৫

বলরশাল

৬

রাংপুর

৭

লসদলি

৮

ময়মন
লসাংে
নমািিঃ

ঋণ
োেদন
র
পলরমা
ণ

সলম
লতর
সাং
খ্া

৪৬৭.৭
০
৪৪.০০

৩২
০২

সুলব
ধা
নভা
গ্ী
সাং
খ্া
১২৮
৩
৮৮

৫১৯.০
৫
১৪৮.৯
০
১৪.২৫

২৫

১১০১

১০

৩৬০

০২

৩৬

২৩৬.৯
০
৩১.৪০

১২

৫৩৬

০৪

৭৮

১৭১.২০

১৪

৩৮৬

১৬৩৩.
৪০

১০১

৩৮৬
৮

ববববববব

আোয়দ াগ্্

আোয়

মাদে পাওনা

আো
নয়র
োর

আসল

মুনা
ফা

আসল

মুনা
ফা

আসল

মুনাফা

৪৬৭.৭
০
৪৪.০০

১৩৪.১
৯
১৪.৮০

২২৮.৩২

২৩৯.৩
৮
২০.৬৯

৯৬.৭৬

২২.২২
%

২৩.৩১

৩৭.৪
৩
৪.২৩

১০.৫৭

৫১৯.০
৫
১৩৩.৩
০
১৪.২৫

২১৪.০
১
৭৪.৮২

২৭২.১৮

৫৮.৯১

৫১.৪৪

২১.৭৮

২৪৬.৮
৭
৮১.৮৬

১৫৫.১
০
৫৩.০৪

২২.২২
%
২২.২২
%

৭.৮৫

৭.১৩

১.৮১

৭.১২

৬.০৪

২৩৬.৯
০
৩১.৪০

৯২.৪১

১৪৪.৩৩

৯২.৫৭

৬৬.১২

১৮.১১

২৬.২
৯
২.২৮

১৩.২৯

১২.২৮

২২.২২
%

১১৯.২২

২৭.৫৪

৫১.৯৮

২৭.৮৮

বব.বব
%

৭৫৩.৭
৪২৭.৭
৬
৯
১১৮১.৫৫

৫৩.২৫
%

১৪.৫
৬
১৭১.২০ ৫৫.৪
২
১৬১৭.
৬০৮.
৮০
০৬
২২২৫.৮৬

৮৬৪.০৪

১৮০.২
৭
১০৪৪.৩১

২২.২২
%
২২.২২
%
২২.২২
%

কনজুমাস িঋণিঃ
স্বল্প আবয়ি সিকািী/আধা সিকািী কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
যীবনমান উন্নয়বনি লবক্ষ্ গৃহ সামগ্রী ক্রয় ও গৃহ
সায-সজ্জা বাবদ সববাচ্চ
ি ৫.০০ লক্ষ িাকা পর্ন্ত
ি কনযুমাস িঋি সহায়িা প্রদান কবি থাবক। এ ঋবিি
মুনা াি হাি ১৫% (সিল মুনা া)। ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি কনযুমাস ি ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ৪৬ যন
এবাং ঋি দাদবনি পর্িমাি ০১ নকাটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাযাি িাকা। এ পর্ন্ত
ি কনযুমাস ঋি
ি
গ্রহীিাি সাংখ্্া
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২৪৮০ যন এবাং ঋি দাদবনি পর্িমান ৪৭ নকাটি ২৯ লক্ষ ৮০ হাযাি িাকা । ঋি আদাবয়ি হাি
৯১.৭৬ %।
পাদসানাল
ি
নলানিঃ
সসসসসস
সসসস
সসসস
সসসসসসসসস/সসসসসসসসসসস
সসস
সসসসসসসস/সসসসসস, সসসসসসস (সসসসস সসসস সসসসসসসস সসসসসসস),
সসসসসস (সসসসস সসসস সসসসসসসস সসসসসসস), সসসসসস সসসস, সসসসস
সসসসসসসসস (সসসসস সসসস সসসসসসসস সসসসসসস) সসসস ১৫% সিল মুনা ায়
সসসসসসসস স.সস সসসস সসসস সসসসসসস সসসসসসসসস সসসস সসসসসস
সসসসসস সসস সসসসস ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি পাবসানাল
ি
ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ৯৩৪ যন এবাং
ঋি দাদবনি পর্িমাি ২৫ নকাটি ৪০ লক্ষ িাকা। এ পর্ন্ত
ি পাবসানাল
ি
ঋি গ্রহীিাি সাংখ্্া ৪৫৯২ যন
এবাং ঋি দাদবনি পর্িমাি ১১১ নকাটি ৫৫ লক্ষ ৫৫ হাযাি িাকা। ঋি আদাবয়ি হাি ৮৫.৫১%।
স্বণ বন্ধকী
ি
ঋণিঃ
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ-এি কার্ক্রম
ি
সম্প্রসািি, ঋি কার্ক্রবম
ি
র্বর্নবয়াগ বৃঝর্দ্ ও আয় বৃঝর্দ্ি
লবক্ষ্ ব্াাংবকি ক্াশ কাউন্টাবিি মাধ্বম সিাসর্ি সাধািি গ্রাহকবদি মবধ্ স্বি ি বন্ধকী ঋি কার্ক্রম
ি
পর্িচ্ালনা কিা হবচ্ছ। ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি ঋি দাদবনি পর্িমান ১৩ নকাটি ১৫ লক্ষ ৯০ হাযাি
িাকা। ৩০-০৬-২০২০ িার্িখ্ পর্ন্ত
ি এ ঋবিি র্স্থর্ি ৩৬,৩৮,৪৫,১৬২.০০/- িাকা ও গ্রাহক সাংখ্্া ১৩৪৩
যন। ১% বীমা সহ এ ঋবিি মুনা াি হাি ১৮% (সিল সুদ)।
অকৃলষ পল্লী প্রকল্প ঋণ (মলেলা)
এই ব্াাংক সসসস সসসসসসসসস সসসসসস স সসসসসসস সসসসসসসসসসসসসসস
সসসসসসস সসসসসসস সসসসস সসসসসসসস সসসসসসসসস সসস সসসসস সসস
সসসসসসস সস সসসসসসসস সসসসস সসস সসসসস সস সসস সসসসস সসসসস সসসসস
সসসসসস সসসসস সসসসসসস সসসসসসসসসসস স সসসসসসসসসস সসসসসসসসসস
সসসসসসসসসসস
সসসসসসসসসসস
সসসসসসসসসস
সস
সসসসসসসস
সসসসসসসসসসসস/সসসসসসসসসস সসসসসসসসসসসসস ১০% সিল মুনা ায় সসসস
সসসসস, সসসসস সসসসস, সসসসসসসস সসসস, সসসসসসস সস সসসসস সসসসসসস
সসসস সস সস সসসসস সসস সসস সসসসস ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবি ০১ টি মর্হলা সমবায়
সর্মর্িবি ৪০ যন মর্হলা সদবস্ি মাবি ২০ লক্ষ িাকা ঋি দাদন কিা হবয়বছ। এ পর্ন্ত
ি ৩০টি মর্হলা
সমবায় সর্মর্িি মাধ্বম ৯২৯ যন মর্হলাবক ০৩ নকাটি ৮৫ লক্ষ ৭০ হাযাি িাকা ঋি দাদন কিা হয়।
নখ্লাপী ঋি আদায় ও মামলা র্নষ্পর্ত্তিঃ
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ হবি ঋি গ্রহীিা র্বর্ভন্ন সমবায় সর্মর্িি সবঙ্গ নখ্লাপী ঋি সাংক্রান্ত র্বষবয়
র্বর্ভন্ন আদালবি অবনক আবগ নথবক র্বর্ভন্ন মামলা চ্লমান িবয়বছ। ২০১৯-২০২০ অথ ি বছবিি শুরুবি
র্িসপুি, মার্নযািী, িীি র্পটিশন, র্সর্ভল র্ির্ভশন এবাং পল্লী প্রকল্প, কনযুমাস ি ও পাবসানাল
ি
ঋি
নখ্লাপীবদি র্বরুবর্দ্ নমাি মামলাি সাংখ্্া র্ছল ৬৯টি। র্বগি ২০১৯-২০২০ অথ িবছবি নমাি ০৫ (পাাঁচ্) টি
নিু ন মামলা দাবয়ি কিা হবয়বছ। আবলাচ্্ ০৫ টি মামলায় যর্ড়ি অবথিি পর্িমান ১৩১.৩৫ লক্ষ িাকা।
নর্বহিু ঋি নখ্লাপী প্রর্িিানগুবলাি প্রায় সকবলই আমাবদি সদস্ নশয়াি নহাল্ডাি প্রর্িিান নসবহিু
র্বগি বছবিি ন্ায় আদালবিি অনুমর্ি সাবপবক্ষ র্ি-পার্ক্ষক আলাপ আবলাচ্নাি মাধ্বম আিও ০৬টি
মামলা র্নষ্পর্ত্তি প্রবচ্ষ্টা অব্াহি আবছ। বববববব বব বব বববববব বববব বববববব
বববববব ববব.বব বববব ববববব বববব-বববব বববব বববব ০৩টি মামলা র্নষ্পর্ত্ত হবয়বছ
এবাং র্নষ্পর্ত্তকৃি ০৩ টি মামলা হবি আদায়কৃি অবথিি পর্িমান ১৫.৮৫ লক্ষ িাকা। এই অথ বছবি
ি
র্বর্ভন্ন
সমবায় সর্মর্ি ও পল্লী প্রকল্প, কনযুমাস ও
ি পাবসানাল
ি
ঋি নখ্লাপী ব্ঝক্তবদি র্নকি হবি আদায়কৃি নমাি
অবথিি পর্িমান ৪১.৬০ লক্ষ িাকা।
47

48

ব্বসার্য়ক কার্ক্রমিঃ
ি
২০১৯-২০২০ অথবছবিি
ি
িু লনায় বাবযবি ঋি খ্াবি র্বর্নবয়াবগি অনুবমাদবনি পর্িমাি ক্রমান্ববয়
বাড়াবনা হবলও ববকয়া ঋি ও পাওনা মুনা া ন িি নদওয়াি পর্িমাি কম র্াি বল এ খ্াবি বছবিি
নশবষ পাওনা র্স্থর্ি নববড়ই চ্লবছ। অপির্দবক, আমানি সাংগ্রবহি পর্িমাি বাড়বলও নশয়াি বাযািসহ
অথনীর্িি
ি
র্বর্ভন্ন নক্ষবত্র মদা থাকাি কািবি র্স্থর্ি র্কছুিা হ্রাস নপবয়বছ।
পলরলশষ্ট-০১
অাংদক
লববরণ

লয
২০১৭-২০১৮
অথবছি
ি
১৯৮৭৪.২২
৬৭১০.৪৮
৩৩২০৩.৪৪

অনুদমােন/মঞরজুরী
ঋণ/লবলনদয়াগ্
ঋণ ও লবলনদয়াগ্
লস্থলত
আমানত

২০১৮-২০১৯
অথবছি
ি
২৩৭৩৫.২৭
৭৯০১.৪৮
৩২৮৭৭.৬৪

২৫৪১.২৬

২০১৯-২০২০
অথবছি
ি
৩২০২৯.০০
৮২৯৭.৭৮
ববববব.বব

২২৮২.৫৭

৩২৫৬.৩০
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পলরলশষ্ট-০২
পর্িচ্ালনাগি কার্ক্রমিঃ
ি
(লক্ষ িাকাি
অাংবক)
লববরণ
নমাি আয়
পলরচালনাগ্ত
মুনাফা
নীি মুনাফা
নমাি সম্পে
পলরদশালধত মূলধন

২০১৭২০১৮অথবছি
ি
২৫২২.৪৪
৩০৮.৯৮
২৪৮.৯৮
৪৫৪০৫.৮৮
৬৭৮.৫৪

২০১৮২০১৯অথবছি
ি
২৫১১.০৩
২৩৮.৬০

২০১৯-২০২০অথবছি
ি
২৩৪৯.৪১
১৯৪.০৫

২২৮.৬০
৪৬৫৬৯.৭১
৭১৪.৬৭

১৬৪.৯৪
৪৪২৯৮.৯২
৭৩০.৫৩

Taka in lac

50000
40000

total income
profit before tax

30000

net profit
20000

total assets
paid-up-capital

10000
0
2017-18

2018-19

2019-20

year

পলরলশষ্ট-০৩
নমািাববক অথ চালেো
ি
নমাতাদবক অথ্ প্রোন
ি
বরাদের খাত
কৃলষ ঋণ
অকৃলষ ঋণ
স্থায়ী সম্পে অজিন
অন্ান্

২০১৭-১৮অথ বছি
ি
৭৬৪.৫৬
৭৬০৬.২২
৬৯৫.৬৬
১১৪.৪২

র্হদা দা

২০১৮-১৯অথ বছি
ি
৩০৫.৭৪
৫৭০৩.৩৪
১৫১৭.৭৯
২২.১৮

(লয িাকার অাংদক)
২০১৯-২০অথ বছি
ি
১৪৫.০০
বববব.বব
৫৭.৪১
১৪.৩৯
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পলরলশষ্ট-০৪
সাংগৃহীি আমানি র্স্থর্িিঃ
২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ্-বছদর
ি
ব্াাংদকর সাংগ্ৃেীত আমানদতর
পলরমাণ সারণী-৪ এ নেখাদনা েদলািঃ
(লয িাকার অাংদক)
ক্রর্মক
আমানদতর লববরণ
২০১৭-১৮ অথ ি ২০১৮-১৯ অথ ি ২০১৯-২০ অথ ি
নাং
বছি
বছি
বছি
১।
চ্লর্ি আমানি
১০৬.৯৩
৭০.২২
৬৯.৮৮
২।
সঞ্চয় আমানি
৮৫১.০০
৬৪২.৭১
১৩১৮.০৮
৩।
স্থায়ী আমানি
১৫৭৮.৬৯
১৫৫৮.০৭
১৮৪৭.৬০
৪।
র্ির্পএস
৪.৬৪
১১.৫৭
২০.৭৪
নমািিঃ
২৫৪১.২৬
২২৮২.৫৭
৩২৫৬.৩০
3500
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0
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পলরলশষ্ট-০৫
র্নযস্ব িহর্বল নথবক র্বিিিক
র্বিিিকৃি ঋি
ক্রর্মক

ঋদণর প্রকার

year
(লয িাকার অাংদক)
লবতরণকৃত ঋদণর পলরমাণ
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নাং
১।
২।
২।
৩।

স্বল্প নময়াদী কৃর্ষ
ঋি
মধ্ নময়াদী কৃর্ষ
ঋি
দীঘ ি নময়াদী কৃর্ষ
ঋি
অকৃর্ষ ঋি
নমািিঃ

২০১৭-১৮অথ ি ২০১৮-১৯অথ ি
বছি
বছি
৬৯৮.৫৬
৪০.৭৪
৬৬.০০

৭৬০৬.২২
৮৩৭০.৭৮

২০১৯-২০অথ ি
বছি
১২০.০০

২৬৫.০০

২৫.০০

-

-

৫৭০৩.৩৪
৬০০৯.০৮

৪৯৮৩.৩৮
৫১২৮.৩৮

লবলধবদ্ধ লনরীযা নবািি, লনরীযা কলমটি ও অভ্ন্তরীণ লনরীযা নকাষ
ব্াাংবকি ব্বস্থাপনা কর্মটিি পবক্ষ কর্মটিি সহ-সভাপর্ি নচ্ৌধুিী আ যাল নহাবসন র্নছাি অভ্ন্তিীি
র্নিীক্ষা কর্মটিি প্রধান র্হবসবব প্রর্িিাবনি র্াবিীয় ক্রয় ও অন্ান্ আর্থক
ি ব্য় র্নষ্পর্ত্ত হওয়াি পি
মার্সক র্ভর্ত্তবি অভ্ন্তিীি র্নিীক্ষা সম্পাদন কবি নবাবিিি র্নকি মিামিসহ র্নিীক্ষা প্রর্িববদন
উপস্থাপন কবিন। িাছাড়া ব্াাংবকি কমকিি
ি াবদি সমন্ববয় গটেি র্িন (০৩) সদস্ র্বর্শষ্ট অভ্ন্তিীি
র্নিীক্ষা নকাষ কিৃক
ি ব্াাংবকি প্রর্িটি আর্থক
ি কমকাবন্ডি
ি
দাবীসমূহ র্নষ্পর্ত্তি পূবব ি র্প্র-অর্িি কবি
প্রবয়াযনীয় মিামি ও সুপার্িশ প্রদান কিা হয়।
অভ্ন্তিীি র্নিীক্ষা নকাষ
ক্রিঃনাং
০১
০২
০৩

পদবী
এঝযএম (অর্িি)
র্প্রঝিপ্াল অর্ সাি (অর্িি)
র্সর্নয়ি অর্ সাি (অর্িি)

লনদে ২০১৮-২০১৯ অথ্ বছদরর
ি
লনরীযােদলর সেস্দের নাম ও
পলরলচলত তু দল ধরা েদলাক্রিঃ

র্নিীক্ষক সদস্বদি নাম পর্ির্চ্র্ি

পেবী
52

নাং
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

কাযী নমসবাহ উঝেন আহবমদ, উপ-র্নবন্ধক,
সমবায় অর্ধদপ্তি, ঢাকা।
যনাব আেুল হাদী, পর্িদশক,
ি সমবায় অর্ধদপ্তি,
ঢাকা।
যনাব িানভীি মাসুদুি হাসান, পর্িদশক,
ি সমবায়
অর্ধদপ্তি, ঢাকা।
যনাব সাইদুি িহমান, প্রর্শক্ষক, সমবায় অর্ধদপ্তি,
ঢাকা।
যনাব কর্ল্পিা নভৌর্মক, পর্িদশক,
ি
সমবায়
অর্ধদপ্তি, ঢাকা।
যনাব মুিী আেুল কাইয়ুম, পর্িদশক,
ি
সমবায়
অর্ধদপ্তি, ঢাকা।
যনাব নমািঃ নিা াবয়ল আহবমদ, পর্িদশক,
ি সমবায়
অর্ধদপ্তি, ঢাকা।

দলবনিা, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল
সদস্, র্নিীক্ষা
দল

লনরীযা মন্তব্
প্রর্িববদন প্রদান কিা র্াবচ্ছ নর্, র্নিীক্ষা দল কিৃক
ি ৩১/০৩/২০২০ র্িিঃ িার্িবখ্
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি৩০নশ যুন/২০১৯ িীিঃ িার্িবখ্ সমাপ্ত বছবিি
উদ্বৃেপত্র এবাং এসাবথ সাংর্ুক্ত লাভ-ক্ষর্িি র্হসাব র্নিীক্ষা কিা হবয়বছ।র্নিীক্ষাকাবল
র্কছু র্কছু নক্ষত্র ব্িীি অপিাপি িথ্ ও ব্াখ্্া সিবিাহ কিা হবয়বছ। র্নিীক্ষাদবলি
র্বববচ্নায় বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্ল: এি উদ্বত্ত
ৃ পত্র এবাং লাভ-ক্ষর্িি র্হসাব প্রচ্র্লি
সমবায় সর্মর্ি আইন, ২০০১ ও সমবায় সর্মর্ি র্বর্ধমালা, ২০০৪ এি র্বধান অনুর্ায়ী
প্রস্তুিকৃি। র্নিীক্ষা দবলি র্নকি উপস্থার্পি বর্হসমূহ এবাং প্রদত্ত িথ্ ও ব্াখ্্াি
র্ভর্ত্তবি র্নিীক্ষা দবলি র্বববচ্নায় একই িার্িবখ্ি র্নিীক্ষা দবলি পৃথক র্নিীক্ষা
প্রর্িববদবন বর্িিি র্বষয়ার্দ ব্িীি উদ্বত্ত
ৃ পত্রটি সর্মর্িি র্বষবয় র্নভুল
ি ও সটেক র্চ্ত্র
প্রর্ি র্লি কবি।
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র্নিীর্ক্ষি র্হসাব র্ববিিী
২০১৮-২০১৯ অথ বছি
ি
উদ্বত্ত
ৃ পত্র (র্নিীর্ক্ষি)
র্হসাববি
নকাি

লববরণ

সম্পলি ও পাওনা
সমূে
স্থায়ী সম্পদ
বাদ পুঞ্জীভূ ি
অবচ্য়
নীি স্থায়ী সম্পদ
র্বর্নবয়াগ
ঋি পাওনা ও
মুনা া (সুদ)
পাওনা
চললত সম্পে
প্রাপ্ র্হসাব
(র্বর্বধ পাওনা)
অগ্রীম ও প্রাপ্
র্হসাব (সাসবপি
এবসি)
মযুি িহর্বল
র্হসাব (হাবি নগদ)
নগদ ও ব্াাংক
যমা
আন্তিঃশাখ্া
নলনবদন র্হসাব
নমাি সম্পেিঃ (ক)
মূলধন ও োয়দেনা
ইকু্ইটিিঃ
নশয়াি মূলধন
সঝঞ্চর্ি িহর্বল
পুনমূল্ায়ন
ি
সঝঞ্চর্ি
অবর্ন্টি মুনা া
অচললত োয়িঃ
ঋি নদনা ও মুনা া
নদনা
অন্ান্ নদনা
নমাি অচ্র্লি দায়
(খ্)

ননাি
দ্রষ্টব্

৭.০
৭.১
৮.০
৯.০

চললত বছদরর নজর
৩০-০৬-১৯ খ্ীিঃ প ন্ত
ি
িাকা

পূববতী
ি
বছদরর
নজর
৩০-০৬-১৮ খ্ীিঃ
প ন্ত
ি
িাকা

১২৬,২৪,৯৪,১১০.৯৭
১১১,০৭,১৫,৪২৯.৭৭
৩,৩২,৪৭,৪৭৮.০০
২,৩৫,৫৬,২২৩.০০
১২২,৯২,৪৬,৬৩২.৯৭ ১০৮,৭১,৫৯,২০৬.৭৭
৭৪,০৭,২৩৯.০০
৭৩,৯০,৮৩৯.০০
৩২৮,০৩,৫৭,১০৮.২০ ৩৩১,২৯,৫৩,৫০০.৭৬

১০.০

৭০,৬২,৩৪৬.০৮

৭০,৮৭,৭১৮.৮৭

১১.০

৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫

৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০

১২.০

১,২৭,৮৯,৫৭৭.০০

১,০১,০৯,৫০২.০০

১২.০
২০

৭,১৮,৮৪,৬৭৪.৭৩
৯২,৭০,৪২৫.৮০

২,৯৪,০৯,৯৭০.৫৬
৯৬,০৪,৪৫১.৯০

৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩

৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬

১৩.০
১৪.০
১৪.১
১৫.০

৭,১৪,৬৭,৩৫৯.০০
১৯০,৮৭,০৯,২৯৩.৫৮
৮৪,৭৯,৪৭,২৩৩.৫০
৬,৩১,২৩,৪০৩.৬৬

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

১৬.০
১৭.০

৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.২৬ ৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪.২৬
১৬,৫১,৪৮,১৮৬.৬১
১৬,৪১,৪৮,১৮৬.৬১
১০৫,৭৭,৮৩,৫৫০.৮৭ ১০৫,৬৭,৮৩,৫৫০.৮৭

১৮
১৯

২২,৮২,৫৭,৪৭৮.৪৯
৪৭,৯৬,৮২,৫৬৬.২৩ ২৫,৪১,২৬,৩৩৯.৫৮
৩৭,০৫,৫৫,৩০৮.৪০
৭০,৭৯,৪০,০৪৪.৭২
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চললত োয়িঃ
যমা ও অন্ান্
র্হসাব
নদনা র্হসাব (র্বর্বধ
পাওনাদাি)
নমাি চ্লর্ি দায়
(গ)
নমাি দায় (ঘ)=(খ্+গ)
নমাি মূলধন ও োয়
নীি সম্পে (ক-র্)

১৭৬,৫৭,২৩,৫৯৫.৫৯

৬২,৪৬,৮১,৬৪৭.৯৫
১৬৮,১৪,৬৫,১৯৮.৮২

৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩
২৮৯,১২,৪৭,২৮৯.৭৪

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

৪৫৪,০৫,৮৭,৯৭৫.১৬
২৮৫,৯১,২২,৭৭৬.৩৪

মর্হউঝেন

লাভ-ক্ষর্ি র্হসাব(র্নিীর্ক্ষি)
২০১৮-২০১৯ অথবছি
ি

লববরণ

মুনাফা (সুে) আয়
মুনাফা (সুে) ব্য়
নীি মুনাফা (সুে) আয়
অন্ান্ পলরচালনা আয়
(ক)
নমাি আয়
বাদ পর্িচ্ালনা ব্য়িঃ
নবতন ও ভাতালে
অন্ান্ ব্য়
প্রশাসলনক ব্য়
(খ্) নমাি পর্িচ্ালন ব্য়

ননা চললত বছদরর
পূববতী
ি
ি
নজর
বছদরর নজর
দ্রষ্ট ৩০-০৬-১৯ খ্ীিঃ
৩০-০৬-১৮
ব্
প ন্ত
ি
খ্ীিঃ প ন্ত
ি
িাকা
িাকা
০১
২২,৯৩,৭৭,৩৪ ২২,৯০,৪৮,৭১৫
০৩
২.২০
.১৩
১,২৭,৩০,২৬২.
০২
০০ ১,৪৭,৩৭,৫১৯.
০০
২১,৬৬,৪৭,০৮ ২১,৪৩,১১,১৯৬.
০৪
০.২০
১৩
০৫ ২,১৭,২৫,৪০৮.
০
২০ ২,৩১,৯৫,২৪৫.
৬
৪৪
২৩,৮৩,৭২,৪৮ ২৩,৭৫,০৬,৪৪
৮.৪০
১.৫৭
55

আয়কর পূব লাভ
ি
(ক - খ)
* বাদ প্রর্ভশন ি নলানস
(র্বর্ধমালা ৮১ (ঘ) অনুর্ায়ী)
বাদ প্রর্ভশন ি আয়কি
চ্লর্ি বছবিি নীি লাভ
নর্াগ পূববিী
ি
বছবিি লাবভি নযি
বন্টনবর্াগ্ লাভ
বাদ লভ্াাংশ প্রদান
বাদ সঝঞ্চর্ি িহর্বল স্থানান্তি

১৬,৮৭,৬৫,৮৯
০.৭৬
৫,৪৮,৯৫০.০০
৪,৫১,৯৭,১৮১.৪
৫

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

৭,৭৬,১৬০.৪০
৪,৪২,৪৮,৯৮৭.
৩২

২১,৪৫,১২,০২২. ২০,৬৬,০৮,৭৫
১১
২.৮৫
২,৩৮,৬০,৪৬৬ ৩,০৮,৯৭,৬৮৮
.১৯
.৭২
১০,০০,০০০.০০

অবর্ন্টি মুনা া

১৬,১৫,৮৩,৬০
৫.১৩

৬০,০০,০০০.০
০
২,৪৮,৯৭,৬৮৮.
৭২
৭,২৫,৫৫,২৬৬
.০১
৯,৭৪,৫২,৯৫৪.
৭৩

২,২৮,৬০,৪৬৬
.১৯
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.
৬৭
৯,১০,৩৯,৮৬০.
৮৬
৭৬,৭৯,২৪৭.০
০ ৭২,৪৩,৫৯৪.০
০
২,০২,৩৭,২১০.
২০ ২,২০,২৯,৯৬৬.
০৬
৬,৩১,২৩,৪০৩. ৬,৮১,৭৯,৩৯৪.
৬৬
৬৭
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লাভ-ক্ষর্ি বন্টন র্হসাব(র্নিীর্ক্ষি)
২০১৮-২০১৯ অথ বছি
ি
র্ববিি
পলরমাণ
লববরণ
পলরমাণ
র্বর্ধবর্দ্ সাংির্ক্ষি িহর্বল
৫৭,১৫,১১৬.৫ প্রারলিক অবলন্টত লাদভর নজর ৬,৮১,৭৯,৩৯৪.
ি
বৎসর)
(নীি মুনা াি ২৫%)
৪ (পূববতী
৬৭
বােিঃ
লভ্াাংশ
প্রোন
মদ ও সবদহযনক ঋবিি
৭৬,৭৯,২৪৭.০০
(২০১৬-২০১৭)১৫%
৫৭,১৫,১১৬.৫
র্িযাভি (সদস্) ২৫%
৪
৬,০৫,০০,১৪৭.
মদ ও সবদহযনক সুবদি
৬৭
র্িযাভি (সদস্) ২০%
৪৫,৭২,০৯৩.২
কৃর্ষ ঋি র্স্থর্িকিি র্িযাভি
৩
(১০%)
সমবায় উন্নয়ন িহর্বল (৩%)
২২,৮৬,০৪৬.
ইনবসনটিভ নবানাস
৬১ (+) চললত বছদরর নীি
(কমকিি
ি া/কমচ্ািী)(৫%)
ি
৬,৮৫,৮১৩.৯ লাভ
’’
’’ (ব্বস্থাপনা
৮
২,২৮,৬০,৪৬
কর্মটি)
১১,৪৩,০২৩.৩
৬.১৯
০
নমািিঃ
১,২০,০০০.০০
অবর্শষ্ট অবর্ন্টি মুনা া
উদ্বত্ত
ৃ পবত্র স্থানান্তর্িি হবব

২,০২,৩৭,২১০.
২০
৬,৩১,২৩,৪০
৩.৬৬
৮,৩৩,৬০,৬১
৩.৮৬

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

৮,৩৩,৬০,৬১৩.
৮৬

মর্হউঝেন
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আর্থক
ি র্ববিিী
(অর্নিীর্ক্ষি)
২০১৯-২০২০ অথ্ বছর
ি

র্হসাববি
নকাি

লববরণ

উদ্বত্ত
ৃ পত্র
২০১৯-২০২০ অথ বছি
ি
ননাি
চললত বছদরর নজর
দ্রষ্টব্
৩০-০৬-২০২০ খ্ীিঃ
প ন্ত
ি
িাকা

সম্পলি ও পাওনা
সমূে
স্থায়ী সম্পদ
বাদ পুঞ্জীভূ ি
অবচ্য়
নীি স্থায়ী সম্পদ
র্বর্নবয়াগ
ঋি পাওনা ও
মুনা া (সুদ)
পাওনা
চললত সম্পে
প্রাপ্ র্হসাব
(র্বর্বধ পাওনা)
অগ্রীম ও প্রাপ্
র্হসাব (সাসবপি
এবসি)
মযুি িহর্বল
র্হসাব (হাবি
নগদ)
নগদ ও ব্াাংক
যমা
আন্তিঃশাখ্া
নলনবদন র্হসাব
নমাি সম্পেিঃ (ক)

৭.০
৭.১
৮.০
৯.০
১০.০
১১.০
১২.০
১২.০
২০

বব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব
ববব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব

পূববতী
ি
বছদরর নজর
৩০-০৬-২০১৯ খ্ীিঃ
প ন্ত
ি
িাকা
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

ববব,বব,বব,ববব.বব ৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩
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মূলধন ও োয়দেনা
ইকু্ইটিিঃ
নশয়াি মূলধন
সঝঞ্চর্ি িহর্বল
পুনমূল্ায়ন
ি
সঝঞ্চর্ি
অবর্ন্টি মুনা া
অচললত োয়িঃ
ঋি নদনা ও
মুনা া নদনা
অন্ান্ নদনা
নমাি অচ্র্লি
দায় (খ্)
চললত োয়িঃ
যমা ও অন্ান্
র্হসাব
নদনা র্হসাব
(র্বর্বধ
পাওনাদাি)
নমাি চ্লর্ি দায়
(গ)
নমাি দায়
(ঘ)=(খ্+গ)
নমাি মূলধন ও
োয়
নীি সম্পে (ক-র্)

১৩.০
১৪.০
১৪.১
১৫.০

ব,বব,বব,ববব.বব
ববব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব

১৬.০
১৭.০

বব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,বব,ববব.বব
১০৬,০৬,৯৪,৩১৪.৮৭

১৮
১৯

৩২,৫৬,৩০,৩৭৩.১১
১৩,৭৮,৪১,৫৮৫.৩০
৪৬,৩৪,৭১,৯৫৮.৪১
১৫২,৪১,৬৬,২৭৩.২৮

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
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

৪৪২,৯৮,৯১,৮৭৫.৭৬ ৪৬৫,৬৯,৭০,৮৮৫.৩৩
২৯০,৫৭,২৫,৬০২.৪৮

২৮৯,১২,৪৭,২৮৯.৭৪

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

মর্হউঝেন

লাভ-ক্ষর্ি র্হসাব
২০১৯-২০২০ অথবছি
ি
লববরণ

ননাি চললত বছদরর
দ্রষ্টব্
নজর
৩০-০৬-২০২০
খ্ীিঃ প ন্ত
ি
িাকা

পূববতী
ি
বছদরর নজর
৩০-০৬-২০১৯
খ্ীিঃ প ন্ত
ি
িাকা
59

মুনাফা (সুে) আয়
মুনাফা (সুে) ব্য়
নীি মুনাফা (সুে) আয়
অন্ান্ পলরচালনা আয়
(ক)
নমাি আয়
বাদ পর্িচ্ালনা ব্য়িঃ
নবতন ও ভাতালে
অন্ান্ ব্য়
প্রশাসলনক ব্য়
(খ্) নমাি পর্িচ্ালন ব্য়
আয়কর পূব লাভ
ি
(ক - খ)
* বাদ প্রর্ভশন ি নলানস (র্বর্ধমালা ৮১
(ঘ) অনুর্ায়ী)
বাদ প্রর্ভশন ি আয়কি (১৫%)
চ্লর্ি বছবিি নীি লাভ
নর্াগ পূববিী
ি
বছবিি লাবভি নযি
বন্টনবর্াগ্ লাভ
বাদ লভ্াাংশ প্রদান
বাদ সঝঞ্চর্ি িহর্বল স্থানান্তি

অবর্ন্টি মুনা া

০১
০৩
০২
০৪
০৫
০৬

২১,৪৬,৩৪,৩৫
০.২৩
১,০০,০২,৭৯৭.
০০
২০,৪৬,৩১,৫
৫৩.২৩
২,০৩,০৭,৫৭৯
.০০
২২,৪৯,৩৯,১৩
২.২৩

২২,৯৩,৭৭,৩৪
২.২০
১,২৭,৩০,২৬২.
০০
২১,৬৬,৪৭,০৮
০.২০
২,১৭,২৫,৪০৮.
২০
২৩,৮৩,৭২,৪৮
৮.৪০

১৬,৬৮,৪৮,৫ ১৬,৮৭,৬৫,৮৯
৯৮.০৬
০.৭৬
৪,৪৪,১৭৩.৮০ ৫,৪৮,৯৫০.০০
৩,৮২,৪১,২৬ ৪,৫১,৯৭,১৮১.
৮.৯৩
৪৫
২০,৫৫,৩৪,০৪ ২১,৪৫,১২,০২২
০.৭৯
.১১
১,৯৪,০৫,০৯১.
২,৩৮,৬০,৪৬
৪৪
৬.১৯
২৯,১০,৭৬৪.০
০
১,৬৪,৯৪,৩২৭
.৪৪
৬,৩১,২৩,৪০
৩.৬৬
৭,৯৬,১৭,৭৩১.
১০
২১,৬২,৪০৩.০
০
১,৪৬,৩৫,০০
৮.১৩
৬,২৮,২০,৩১৯
.৯৭

১০,০০,০০০.০০
২,২৮,৬০,৪৬
৬.১৯
৬,৮১,৭৯,৩৯৪.
৬৭
৯,১০,৩৯,৮৬০.
৮৬
৭৬,৭৯,২৪৭.০
০
২,০২,৩৭,২১০.
২০
৬,৩১,২৩,৪০৩.
৬৬

60

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া

মর্হউঝেন
সভাপর্ি

লাভ-ক্ষর্ি বন্টন র্হসাব
২০১৯-২০২০ অথ বছি
ি
র্ববিি
র্বর্ধবর্দ্ সাংির্ক্ষি িহর্বল (নীি
মুনা াি ২৫%)
মদ ও সবদহযনক ঋবিি র্িযাভি
(সদস্) ২৫%
মদ ও সবদহযনক সুবদি র্িযাভি
(সদস্) ২০%
কৃর্ষ ঋি র্স্থর্িকিি র্িযাভি (১০%)
সমবায় উন্নয়ন িহর্বল (৩%)
ইনবসনটিভ নবানাস
(কমকিি
ি া/কমচ্ািী)(৫%)
ি
’’
’’ (ব্বস্থাপনা কর্মটি)
নমািিঃ
অবর্শষ্ট অবর্ন্টি মুনা া
উদ্বত্ত
ৃ পবত্র স্থানান্তর্িি হবব

পলরমাণ
৪১,২৩,৫৮ব.
৮৬
৪১,২৩,৫৮১.
৮৬
৩২,৯৮,৮৬৫
.৪৮
১৬,৪৯,৪৩২.
৭৪
৪,৯৪,৮২৯.৮
২
৮,২৪,৭১৬.৩
৭
১,২০,০০০.০০
১,৪৬,৩৫,০০
৮.১৩
৬,২৮,২০,৩১
৯.৯৭
২.২২.২২,২২
২.২২

লববরণ
প্রাির্ম্ভক অবর্ন্টি
লাবভি নযি (পূববিী
ি
বৎসি)
বাদিঃ লভ্াাংশ প্রদান
(২০১৭-২০১৮)৪%

(+) চ্লর্ি বছবিি নীি
লাভ

পলরমাণ
ব,বব,বব,ব
বব.বব
বব,বব,বব
ব.বব
ব,বব,বব,ব
বব.বব
ব,বব,বব,ব
বব.বব

২,২২,২২,২২
২.২২
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নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি
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বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এি
নগ্ে প্রবাে লববরণী
০১-০৭-২০১৯ েদত ৩০-০৬-২০২০ প ন্ত
ি
র্ববিি
ননা
৩০-০৬-২০ পর্ন্ত
ি
ি
পলরচালনা কা ক্রম
ি
েদত নগ্ে
প্রবাে
১. নভাক্তাবদি র্নকি হবি নগদ ২৬ ৪৪,১৭,৫৩,৭৬৮.৬৩
গ্রহি
২. চ্লর্ি বছবিি আদায়
২৭
৭০,৭৭,১৩,৬৭৬.৮৩
৩. অন্ান্ পর্িচ্ালনা কার্ক্রম
ি
২১
২,০৩,০৭,৫৭৮.৫০
হবি নগদ গ্রহি
৪. ব্াাংবকি সুদ র্হসাবব নগদ গ্রহি ২০
২১,৪৬,৩৪,৩৫০.২৩
(৫ অন্ান্ চ্লর্ি দায়
২৯
)৩৪,১৮,৪০,৯৮০.৯৩
নমাি সমটষ্টগি নগদ গ্রহি
১০৪,২৫,৬৮,৩৯৩.২
৬
বাদিঃ
ব্য়সমূহিঃ
১. সাোইয়াি,
কন্ট্রাক্টি
ও ২৩
১৭,৩৪,০৮,৭৪৩.৮২
কমচ্ািীবদিবক
ি
নগদ প্রদান
২. আর্থক
ি খ্িচ্
২২
৪,১৯,২৮,৫০৮.৬৫

৩০-০৬-১৯ পর্ন্ত
ি

৫১,২৬,৫৯,৮৭৮.৫২
৬৪,২৩,০৮,২৭৫.৯২
২,১৭,২৫,৪০৮.২০
২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০
১০,৯১,২৭,২৫৭.৮৩
১৫১,৫১,৯৮,১৬২.৬৭

১৮,০৭,৬০,৩৫৫.০৪
৪,৮২,৮৩,৮৩৮.৮৩
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৩.

অন্ান্ চ্লর্ি সম্পদ
২৮
নমাি নগদ প্রদান
(ক পর্িচ্ালনা কার্ক্রম
ি
হবি নীি
) নগদ আন্তিঃপ্রবাহ/(বর্হিঃপ্রবাহ)
লবলনদয়াগ্ কা ক্রম
ি
েদত নগ্ে
প্রবাে
১. র্বর্নবয়াগ বৃঝর্দ্/হ্রাস
২৫
২. স্থায়ী সম্পর্ত্ত ক্রয়/র্বক্রয়
২৪
৩. ক্ার্পিাল ওয়াকি ইন প্রবসস
(খ্) র্বর্নবয়াগ কার্ক্রম
ি
হবি নীি
আন্তিঃপ্রবাহ/(বর্হিঃপ্রবাহ)
আর্থক
ি কার্ক্রম
ি
হবি নগদ প্রবাহ
১. দীঘ ি নময়াদী ঋি হবি নগদ
গ্রহি
২. দীঘ নময়াদী
ি
ঋি ন িি প্রদান
৩. সদস্বদি
র্নকি
হবি
যমা/নশয়াি মার্ন বাবদ
৪. সদস্বদিবক
ন িি
প্রদান/লভ্াাংশ
৫. নগদ ও ব্াাংবক যমা
১২
(গ) আর্থক
ি কার্ক্রম
ি
হবি নীি
আন্তিঃপ্রবাহ/(বর্হিঃপ্রবাহ)
{(৩+৫)-৪}
(ঘ) নীি নগদ আন্তিঃপ্রবাহ/বর্হিঃপ্রবাহ
(ক+খ্+গ)
(ঙ প্রাির্ম্ভক নগবদি পর্িমাি
)
সমাপনী
(র্+ঙ)

নগ্দের

পলরমাণ

৫১,৮৪,৬৮৮.৫০
২২,০৫,২১,৯৪০.৯৭
৮২,২০,৪৬,৪৫২.২৯

(-)৩,৭৯,১৯,৯০৩.৭৫
১৯,১১,২৪,২৯০.১২
১৩২,৪০,৭৩,৮৭২.৫৫

৫১,২৮,৩৮,০৮৯.০০
৫৭,৪১,২৪৮.৬০

৬০,০৯,০৮,১১৩.০০
১৫,১৭,৭৮,৬৮১.২০

৫১,৮৫,৭৯,৩৩৭.৬০

৭৫,২৬,৮৬,৭৯৪.২০

১৭,২৭,৮১৪.০০

৩৬,১৬,৪৫৩.০০

২১,৬২,৪০৩.০০

৭৬,৭৯,২৪৭.০০

৪৮,৯৭,৫৭,৩৪৯.৯৬
৪৮,৯৩,২২,৭৬০.৯৬

৮,৪৬,৭৪,২৫১.৭৩
৮,০৬,১১,৪৫৭.৭৩

১৮২,৯৯,৪৮,৫৫০.৮
৫
৮৭২,০৭,৬৪,২৭৯.৫
২
১০৫৫,০৭,১২,৮৩০.৩
০

২১৫,৭৩,৭২,১২৪.৪৮
৬৫৬,৩৩,৯২,১৫৫.০৪
৮৭২,০৭,৬৪,২৭৯.৫২

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

মর্হউঝেন

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ বছবিি
ি
লাভ-ক্ষর্ি র্হসাব
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কবপাবিি
ি
পর্িচ্ালনা (আয়):
র্ববিি
৩০-০৬-২০২০
(ক) ঋি ও অগ্রীবমি উপি মুনা া
(সদস্)
কৃর্ষ ঋবিি মুনা া
১,০৩,১৬,১৫৪.০০
প্রকল্প ঋবিি মুনা া
১,১৭,১৫,৬৮৫.০০
স্বি বন্ধকী
ি
ঋবিি মুনা া (নমম্বাি)
৮৭,৬৬,৩২৫.০০
কৃর্ষ ঋবিি দন্ড মুনা ািঃ
১,০২,২১৮.০০
প্রকল্প ঋবিি দন্ড মুনা ািঃ
২,৯২০.০০
(i) কনযুমাস নক্রর্িি
ি
ঋবিি মুনা ািঃ
৯৬,৭৪,৭৯২.০০
(ii) কনযুমাস নক্রর্িি
ি
ঋবিি দন্ড
৯৫,০১০.০০
মুনা ািঃ
(iii) পাবসানাল
ি
ঋবিি মুনা ািঃ
৬,০৫,৮৪,৫৭৭.৭৫
(i) পাবসানাল
ি
ঋবিি দন্ড মুনা ািঃ
১৫,৩৬,৪৯৪.০০
স্বি বন্ধকী
ি
ঋবিি মুনা ািঃ (র্নযস্ব)
৫,৭৮,৭৮,৮৯০.০০
নমাি ১৬,০৬,৭৩,০৬৫.৭৫
1.01 কমকতি
ি
া/কমচারীগ্দণর
ি
ঋদণর উপর মুনাফা

1.0

কমচ্ািীবদি
ি
নমািি সাইবকল অর্গ্রবমি
মুনা ািঃ
কমকিি
ি াবদি কম্পম্পউিাি অর্গ্রবমি
মুনা ািঃ
কমকিি
ি াবদি গৃহ র্নমান
ি অর্গ্রবমি
মুনা ািঃ
নমািিঃ
১.০২ (গ্) জমাকৃত আমানদতর উপর মুনা
স্থায়ী আমানবিি উপি মুনা ািঃ
র্ববশষ ও অন্ান্ আমানবিি উপি
মুনা ািঃ
আগ্ারগ্াাঁও বুদথ্র মুনাফািঃ
নমািিঃ
* সবদমাি
ি
মুনাফা আয়িঃ
২.০ * অন্ান্ পলরচালনা আয়িঃলববরণ
বাড়ী ভাড়া আদায়িঃ
র্বদু্ৎ র্বল আদায়িঃ
আদায়বর্াগ্ নযনাবিিি চ্াযি
ইঝিবিন্টাল চ্াযি আদায়িঃ
ভর্িি র্ স আদায়িঃ
কর্মশন ও নব্রাকাবিযিঃ
নশয়াি লভ্াাংশিঃ
র্নযস্ব গাড়ী ভাড়া প্রার্প্তিঃ
পার্ন ও পয়িঃ র্নস্কাশন আদায়িঃ
র্বর্বধ আদায়িঃ
স্বি পিীক্ষাি
ি
র্ িঃ

৩০-০৬-২০১৯

৯৮,৭৮,৩২৬.০০
১,৩০,৫১,৭৯১.০০
১,০৫,৪০,৬২২.০০
২৪,৬১১.০০
৩,০৭০.০০
১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭
২,৪২,৭৪৪.০০
৫,৬২,৫৮,২৪৩.০০
৯,০২,৪০৭.০০
৬,৯৬,৫২,৩৬১.০০
১৭,৫২,৫৯,২৬৬.৪৭

১,৭৪,১৩১.০০

১,৮৫,৪৯৩.০০

৮০,৯৪২.০০

৯৩,৭৬৮.০০

৪,৫৯,৬১,৪৯২.০০

৪,৫৭,০৩,৯৫৯.৭৩

৪,৬২,১৬,৫৬৫.০০
া
৯,৯৯,০০০.০০
১৫,১৬,৩৮৩.৪৮

৪,৫৯,৮৩,২২০.৭৩

৫২,২৯,৩৩৬.০০
৭৭,৪৪,৭১৯.৪৮
২১,৪৬,৩৪,৩৫০.২৩

৬৫,৭৩,৬৯৮.৫০
৮১,৩৪,৮৫৫.০০
২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০

১০,৫০,৮৯৪.০০
৫,১০,২৬২.৫০

৩০-০৬-২০২০
১,৩৫,৬৬,৭৮০.০০
১২,৫৯,৩৫৩.০০
৫,৪৭,৫৭২.০০
৭৪,৬০৮.৫০
-

৩০-০৬-২০১৯
১,৪৩,১৭,৭৫২.৯৬
১৬,৮৪,৩৬৯.০০
৮,০০,৫০২.০০
৯৩,২৯৪.০৩
-

৬১০.০০
২০,৪৩,২৩৬.০০
৭৪,০১৮.০০
৩,৭৭,৮৯০.০০
৮,১০,২৫১.৫০
৪,৫৩,০০০.০০

১,০৭০.০০
২২,৬৭,০১২.২১
৭০,৩৯৭.০০
৪,৮০,৬৬০.০০
১৮,৮৭৪.০০
৬,০৮,৬০০.০০
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বীমা পর্লর্সিঃ
কনযুমাস নক্রর্িি
ি
প্রবসর্সাং র্ িঃ
পাবসানাল
ি
নলাবনি প্রবসর্সাং র্
র্নকাশ ঘবিি নলন-নদন চ্াযিিঃ
র্ি.র্প. এস পুনিঃ চ্ালুকিি র্
অবময়াবদাত্তীি র্ির্পএস
ি
এি মুনা া
সমন্বয়
র্ির্পএস বন্ধকিি র্
নমািিঃ

-

-

২৩,৫০০.০০
১০,৬৪,৫০০.০০
১,২১৫.০০
২,৫৬০.০০
৬,০৮৫.০০

৫১,৫০০.০০
১৩,২৬,০০০.০০
১,০৬০.০০
১,৫৬০.০০
৩৫৭.০০

২,৪০০.০০
২,০৩,০৭,৫৭৯.০০

২,৪০০.০০
২,১৭,২৫,৪০৮.২০

আলথ্ক
ি লববরণীর ননািসমূে
৩.০ * আমানদতর মুনাফা (ব্য়):
র্ববিি
আমানবিি উপি মুনা া প্রদানিঃ
আন্তিঃশাখ্া নলনবদন (আগািগাাঁও) মুনা া
প্রদান
র্ি.র্প. এস খ্াবি মুনা া প্রদান
নমাি=
৪.০ * কমকিিা/কম
ি
চ্ািীবদি
ি
নবতন-ভাতালেিঃ
লেসাদবর খাত
নবিন
এক্সবগ্রর্সয়া ভািা
র্চ্ত্তর্ববনাদন ভািা
উৎসব ভািা
তবশাখ্ী ভািা
গ্র্াচ্ুইটি
প্রর্ভবিন্ট ান্ড
ভ্রমি ভািা
নপাষাক ভািা
নপাষাক নধালাই ভািা
খ্ন্ডকালীন িাক্তাবিি র্
র্ািায়াি খ্িচ্
র্পআিএল ভুক্ত কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
প্রাপ্ নবিন ভািা
বাড়ীভাড়া ভািা
র্চ্র্কৎসা ভািা
লাঞ্চ ভািা
র্ািায়াি ভািা
সন্তান র্শক্ষা ভািা
র্ববশষ ভািা
অন্ান্ ভািা
অর্িকালীন ভািা
নমািিঃ

৩০-০৬-২০২০
৯৮,৫৫,৪১০.০০
১,০১,৩১৫.০০

৩০-০৬-২০১৯
১,১২,১০,২১১.০০
১৪,৫৯,১০৪.০০

৪৬,০৭২.০০
১,০০,০২,৭৯৭.০০

৬০,৯৪৭.০০
১,২৭,৩০,২৬২.০০

৩০-০৬-২০২০
৬,৮৮,৫৭,০২১.৬৫
৮২,৫০,৮৫৫.০০
১৭,৯৮,২৯০.০০
১,১৪,৩৩,৯৩৫.০০
১১,৬১,৫৩৪.০০
৯৯,৬৭,৬৮০.০০
৬৬,৯৫,৩৫৮.০৬
১১,৬৯,৩২৬.০০
২,৩৩,৩৫০.০০
৬৫,৮০০.০০
১,৯৬,০০০.০০
১,৫২,৬৬৪.০০
৬৪,০৯,১১৭.৭১

৩০-০৬-২০১৯
৬,৪৭,৭৪,৭৯০.৫৮
৮১,৩৯,০৯০.০০
৪,৪৩,৬৯০.০০
১,০৬,৩৮,৬১০.০০
১০,৮০,০৩৬.০০
১,৪০,০০,০০০.০০
৬৪,০৯,১২৪.০৬
৯,৭৫,২৫৪.০০
৭,০৪,২৫০.০০
৬৮,১৫৮.৯৩
১,৭২,০০০.০০
১,৫৭,৪৪২.০০
৯৯,২৬,৪৯০.০৬

৩,৪৯,৭৫,৫৭৫.৩২
৪২,৯০,৯৬৭.৭৪
৮২,২৮,২০০.০০
৩,৮০,৩৫২.০০
৮,৯২,৮২২.৫৮
৬৯,৬০০.০০
১,৪৬,৬০০.০০
১৪,৭৩,৫৪৯.০০
১৬,৬৮,৪৮,৫৯৮.০
৬

৩,৩৪,৫৭,৬০০.০০
৪২,৮৭,৪০৮.৫২
৯৯,৮৮,৪০০.০০
৪,০৯,৩২৮.৭৭
৮,৭১,২৭৩.৮৪
৭৮,৮০০.০০
৩,৪১,০০০.০০
১৮,৪৩,১৪৪.০০
১৬,৮৭,৬৫,৮৯০.৭৬
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৫.০ * অন্ান্ ব্য়িঃ
র্হসাববি খ্াি
চ্াাঁদা ও অনুদান
ত্রাি ও দূবর্াগ
ি
যািীয় ও আন্তযিার্িক সমবায় র্দবস ও
অন্ান্
কমকিি
ি া/কমচ্ািী
ি
র্নবয়াগ
নমািিঃ

৩০-০৬-২০২০
৭০,০০০.০০
-

৩০-০৬-২০১৯
২০,০০০.০০
-

৩,৭৪,১৭৩.৮০

৪,১৪,১০৫.০০

-

১,১৪,৮৪৫.০০
৫,৪৮,৯৫০.০০

৪,৪৪,১৭৩.৮০

আলথ্ক
ি লববরণীর ননািসমূে
৬.০ * প্রশাসলনক ব্য়িঃ
র্হসাববি খ্াি
নপৌি ও ভূ র্ম উন্নয়ন কি
বীমা র্প্রর্ময়াম
র্নবন্ধন ও লাইবসি র্
িাকবাক্স সুর্বধা নবায়ন
পার্ন ও পয়িঃর্নস্কাশন র্বল

২০১৯-২০২০
৮,৫৭,৪২৭.৮০
১৯,৫৯,৭৯৪.০০
-

উপ- নমািিঃ
নির্লব ান/ইন্টািবনি খ্িচ্
িাক ও িাি খ্িচ্
তবদু্র্িক খ্িচ্
মুদ্রন,মবনাহিী ও ছাপা খ্িচ্
প্রর্শক্ষি নসর্মনাি ও সভা (স্থানীয়)
প্রর্শক্ষি নসর্মনাি সভা ও র্শক্ষা স ি
(র্ববদশ)
বার্ষক/র্ববশষ
ি
সাধািি সভা/র্নবাচ্ন
ি খ্িচ্
পর্িষদ সদস্বদি র্ািায়াি ও তদর্নক ভািা
সভাপর্ি ও পর্িষদ সদস্বদি উপর্স্থর্ি
ভািা
সভাপর্িি সম্মানী ভািা
পর্িষদ সদস্/ সমবায়ীবদি র্চ্র্কৎসা সুর্বধা
ইমাবমি সম্মানী ভািা
কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
র্চ্র্কৎসা সুর্বধা
সভাপর্ি ও পর্িষদ সদস্বদি কার্ ভািা
ি
ব্বস্থাপনা কর্মটি/উপ-কর্মটিি সদস্বদি
সম্মানী ভািা
উপ-নমািিঃ
স িওয়াি ও হািিওয়্াি নমিামি ও
িক্ষনাববক্ষন

১১,৯৬,২০৬.০০
১,৬৭,০৬৬.০০
২৯,৫৭,১৭২.০০
৬,৫৪,৪৬৫.০২
১,৮০,২৩১.০০
১৪,৩৪,৭৮৬.০০

২০১৮-২০১৯
৯,০২,৮১২.৮০
২১,৩৫,৪৭৬.০০
৯,৭৭৫.০০
৩০০.০০
৮,২৮,৮৮৩.০০
৩৮,৭৭,২৪৬.৮০
১২,০৫,১৮০.০০
২,০৭,২২৯.০০
৩২,১৮২৫০.০০
২৮,২৮,৮২৭.৫০
২,৭৪,০৯০.০০
৮,২৮,৯৫৫.০০

৩৮,২৫,২২৯.০০
৬,৪১,৪৫১.০০
৯৬,০০০.০০

৪৬,৭০,০৪৪.০০
৮,০৭,০২০.০০
১,৫৭,০০০.০০

১২,০০,০০০.০০
১,০০,০০০.০০
৯৬,০০০.০০
১,২৪,৩৯০.০০
-

১২,০০,০০০.০০
২,০০,০০০.০০
৯৬,০০০.০০
১,৭৯,৬৫০.০০
-

১,৬১,০০০.০০

৯০,০০০.০০

২,২২,২২,২২,২.২২

১,৫৯,৬২,২৪৫.৫০
৮,৭০,০৭০.০০

৩০০.০০
৮,৭১,৪৯৭.০০
২২,২২,২২২.২২

৯,৫৩,০২৪.০০
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র্বজ্ঞাপন, প্রচ্াি ও গিসাংবর্াগ
তদর্নক শ্রর্মবকি মযুিী
নমািিগাড়ী/নযনাবিিি নমিামি ও সাংস্কাি
ব্াাংক ভবন নমিামি ও সাংস্কাি
আসবাবপত্র/র্ন্ত্রপার্ি সাংস্কাি ও নমিামি
আপ্ায়ন খ্িচ্
আইন খ্িচ্
সাধািন খ্িচ্
নির্ভর্নউ টিবকি
ব্াাংক কর্মশন ও ভ্াি
কমচ্ািী
ি
কল্ান িহর্বল
কমকিি
ি া/কমচ্ািীবদি
ি
মৃিু্ যর্নি অনুদান
নখ্লাধুলা, র্ববনাদন, সাাংস্কৃর্িক অনুিান ও
র্পকর্নক
ঋি আদায় সভা/সবম্মলন
অবচ্য়
ব্াাংক ভববনি র্ল ি নমিামি
নমািিকাি জ্বালানী খ্িচ্
উর্ধ্িন
ি কমকিি
ি াবদি র্ানবাহন
নমিামি/িক্ষনাববক্ষন
নযনাবিিবিি জ্বালানী খ্িচ্
অর্ স ভাড়া
ব্বসা উন্নয়ন খ্িচ্
আইন উপবদষ্টাি র্িবিইনাস র্ি /সম্মানী ভািা
স্বি পিীক্ষবকি
ি
র্
নযনাবিিবিি নমিামি ও িক্ষনাববক্ষন খ্িচ্
নমর্শনার্িয নমিামি ও িক্ষনাববক্ষন খ্িচ্
সমবায় ব্াাংক সাংস্কাি ও পুনগেন
ি
উপ- নমািিঃ
অর্িি র্
আয়কি
অন্ান্ কি
উপ- নমািিঃ
সবদমািিঃ
ি

৫,৮০,২৪০.৭০
১৬,২৬,২৯৫.০০
৬,৬৩,৯৭৫.০০
২,৯৯,৬৯৪.০০
৫২,৭১০.০০
১১,৭৮,৫০৩.৫০
৩,০৭,৭৯৫.০০
৭,৯৫,০২০.০০

৫,৮৮,১১১.০০
১০,২২,০৪০.০০
১০,৮৩,৭২৯.৮০
৮,২৩,১২৮.০০
৪,২৩,০২৫.০০
১৫,৫৮,৫৮০.০০
১১,৭৪,৩৪৫.০০
৭,০১,৬৩৮.০০
-

২,৫০,৩৮৫.৫৫
৯,৪১,০৫০.০০
৫,০০,০০০.০০
-

১,২২,০২২.৩৭
১৫,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
১১,৮০,০০০.০০

১৪,৭০৪.০০
১,০০,৪৬,৪৬০.০০
১,৩৪,০০০.০০
১৪,৭৯,৮৪০.৩৬
-

৬৭,৬২২.০০
৯৬,৯১,২৫৫.০০
২,১৫,০০০.০০
১৬,৬৭,০৪৩.৯৮
১,৯০,০০০.০০

১,১৩,৯১১.০০
৩,৯৪,১০০.০০
-

১,৬০,০৩০.০০
২,১০,০০০.০০
৬৫৫.০০
৩৩,০০০.০০
৬,১৪,৮০০.০০
৭,৮৫০.০০

৪০,০০০.০০
৪,৯৬,৪০০.০০
৩৫,৮৫০.০০
২,৭১,৩০০.০০
১,৫৮,৮৮০.০০
২,২২,২২,২২২.২২
১,৭২,৫০০.০০
-

২,৪৯,০৩,৯১৫.১৫
১,১৫,০০০.০০
-

২,১১,৬১৬.০০
৩,৮৪,১১৬.০০
৩,৮২,৪১,২৬৮.৯৩

৩,৩৮,৭৪৪.০০
৪,৫৩,৭৪৪.০০
৪,৫১,৯৭,১৮১.৪৫

উের বৃিপত্র (সম্পলি ও পাওনাসমূে)
২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অথ্ বছর
ি
৭.০ * স্থায়ী সম্পে
লববরণ

ভূ র্ম
দালান
মিিগাড়ী
আসবাবপত্র
র্ টিাং
নমর্শনার্িয
অর্ স সিঞ্জাম

৩০-০৬-১৯

৭৮,৩১,১৯,৯৭০.৫
২
৪৪,৫৮,০৫,৫৮১.
৬৬
৭২,৩৫,৫৮৯.০০
৪০,০৬,৪৭৪.০০

চললত সদন
সাংদ াজন

৪২,৫৬,৪২৩.
৬০
৭,৪০,১৭৪.৫০

১,২৬,৭৬,১৬৪.০০ ৬,৭৪,৮২০.৫০
১৬,৪৮,৩৭২.০০
৬৩,০২০.০০

চললত সদন
লবদয়াজন/
সমন্বয় অবচয়
৩৪,৩৪,৯৪,৩০৫.
০০
-

৩০-০৬-২০২০

৭৮,৩১,১৯,৯৭০.৫২
বব,বব,বব,ববব.ব
ব
৭২,৩৫,৫৮৯.০০
৪৭,৪৬,৬৪৮.০০
১,৩৩,৫০,৯৮৪.৫০
১৭,১১,৩৯২.০০
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সমবায় ভববনি
র্ল ি
লাইবব্রিী
সবদমািিঃ
ি

৭৮,১৪,০০০.০০

৬,৮১০.০০

-

১,৯৪,৭৬৯.৭৯

১,৮৭,৯৫৯.৭৯
১২৬,২৪,৯৪,১১০. ৫৭,৪১,২৪৮.৬
৯৭
০

-

৭৮,১৪,০০০.০০
৯২,৪৭,৪১,০৫৪.৫৭

৭.১ সম্পদের পুঞ্জীভূ ত অবচয়িঃ
লববরণ
প্রারলিক নজর
৩০-০৬-২০১৯
ভূ র্ম
দালান
মিিগাড়ী
আসবাবপত্র
র্ টিাং
নমর্শনািীয
অর্ স সিঞ্জাম
সমবায় ভববনি
র্ল ি
নমাি

৩৪,৩৪,৯৪,৩০৫.
০০

ধা ক
ি ৃ ত অবচয়

১,৮৩,৮১,৫৪৫.০০
৪২,৯৬,৭১৩.০০
১১,০৫,৯৫০.০০

৩৮,৬৩,৫২০.০০
১৯,৪৫,৭৯১.০০
৪,৫৯,৮২২.০০

চললত সদন
লবদয়াজন/
চললত অবচয়
-

৬১,০০,৬৬৯.০০
৬,২৭,৭০১.০০
২৭,৩৪,৯০০.০০

২৩,৬২,২৩৩.০০
২,৪২,৯৯৪.০০
১১,৭২,১০০.০০

-

৮৪,৬২,৯০২.০০
৮,৭০,৬৯৫.০০
৩৯,০৭,০০০.০০

৩,৩২,৪৭,৪৭৮.০০ ১০০,৪৬,৪৬০.০০

-

৪,৩২,৯৩,৯৩৮.০০

-

সমাপনী নজর
৩০-০৬-২০২০

২,২২,৪৫,০৬৫.০০
৬২,৪২,৫০৪.০০
১৫,৬৫,৭৭২.০০

৮.০ * লবলনদয়াগ্িঃ
লববরণ

যািীয় প্রাইযবন্ড
র্বর্সর্স নশয়াি
বাাংলাবদশ ব্াাংক
নশয়াি
র্বর্ভন্ন সমবায়
সর্মর্িি নশয়াি
পদ্মা
অবয়ল/যবয়ন্ট
টক নকািঃ
পূবালী ব্াাংক
নপাষ্ট অর্ স নসর্ভাং
সবদমািিঃ
ি

৩০-০৬-১৯

চললত সদন
জমা

৪৭,৪০০.০০
৩,৭৩৭.০০
৫৬,৮৭৫.০০

৬১,৬০০.০০

চললত সদন
উদিালন

৯৫,০০০.০০

১৫,৫১,০০০.০
০
২৯,৫১,১৮৬.
৫০

১৪,০০০.০০
৫৬,৮৭৫.০০
৩,৭৩৭.৫০
১৫,৫১,০০০.০০
২৯,৫১,১৮৬.৫০

২৭,৯৬,৯৪০.
০০
১০০.০০
৭৪,০৭,২৩৯.৫
০

৩০-০৬-২০২০

২৭,৯৬,৯৪০.০০
১০০.০০
৬১,৬০০.০০

৯৫,০০০.০০

৭৩,৭৩,৮৩৯.০০
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উের বৃিপত্র (সম্পলি ও পাওনাসমূে)
৯.১ মাে প াদয়
ি
ঋণ পাওনািঃ
ঋদণর খাত

র্বর্বএসটি নলানস
র্বর্বএমটি নলানস
র্বর্বএসটি
(সুগািবকন) নলানস
গভিঃএমটি নলানস
র্বর্বএলটি নলান

৩০-০৬-১৯
চললত অথ্ ি
তালরদখর ঋদণর বছদরর োেন
লস্থলত
৮,৩৫,৭৪,১২৪.৩
৭
৪,৯০,৫১,২৪৪.৪১
৭৭,০০,৪৪০.৭০
১,৩১,৬০০.০০
১,২৪,২৭,২৮৬.০
০

নমািিঃ ১৫,২৮,৮৪,৬৯৫.
৪৮

ঋদণর খাত

৩০-০৬-১৯
তালরদখর ঋদণর
লস্থলত

এসটি (নবাবিা) ৯৫৯,৬৫,৬২৮.০০
৯৬
এসটি (নবাবিা) ০৫২৯,০০০.০০
০৬
এসটি (নবাবিা) ০৭-০৮
১৩,০৭২.০০
এসটি (নবাবিা) ০৮১৬,৫৬,৬৩১.০
০৯
০
এসটি (MCS)৮০-৮১
৫,৪৭,৯৩০.০০
এসটি (MCS)৮৩-৮৪
এসটি (MCS)৮৪-৮৫
এসটি (নবাবিা) ১২-১৩

১০,২৭৫.০০
৩৮,৪০০.০০
৯,৯৭,৫০০.০০

এসটি (নবাবিা) ১৬-১৭

২০,৫০,০০০.০
০
৫৭,৫০,০০০.০
০
১০,২৫,০০০.০০

এসটি (নবানা/আমন)
১৭-১৮
এসটি (নবাবিা) ১৭-১৮
এসটি
(আউশ,নবানাআমন) ১৮১৯
এসটি
(আউশ,নবানাআমন) ১৯২০

চললত অথ্ ি
বছদরর োেন

চললত অথ্ ি
৩০-০৬মন্ত
বছদরর
২০২০
ব্
আোয়
ঋদণর লস্থলত
১৮,৩৬,৫৩ ৮,১৭,৩৭,৫৮
৭.৮১
৬.৫৬
১১,৭২,৮৪৭ ৪,৭৮,৭৮,৩৯
.০০
৭.৪১
৪,১৪,৫২৪. ৭২,৮৫,৯১৬
৭০
.০০
১,৩১,৬০০.০০
১,২১,৪৫০. ১,২৩,০৫,৮৩
০০
৬.০০
৩৫,৪৫,৩৫৯.
৫১

১৪,৯৩,৩৯,৩
৩৫.৯৭

চললত অথ্ ি
বছদরর
আোয়

৩০-০৬২০২০
ঋদণর লস্থলত

৪,৩৯৮.০০

৯,৬১,২৩০.
০০
২৯,০০০.০০

১৩,০৭২.০০
১,৭০,১৪৬.০ ১৪,৮৬,৪৮৫
০
.০০
৫,৪৭,৯৩০.
০০
১০,২৭৫.০০
১৯,৪৪০.০০ ১৮,৯৬০.০০
৫৭,৩৭৬.০০ ৯,৪০,১২৪.০
০
১১,০০,০০০.০ ৯,৫০,০০০.০
০
০
৫৭,৫০,০০০
.০০
২৭,৪০০.০০ ৯,৯৭,৬০০.
০০

৪০,০০,০০০.০০

৪০,০০,০০০.
০০
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এসটি (ইর্ি,নবাবিা) ১৯-২০

১,০০,০০,০০০.
০০

এসটি (গম) ৯৫-৯৬

২,৮০,০০০.০০

এসটি (গম) ০৫-০৬
এসটি (গম) ০৭-০৮

৩৫,০৯৮.০০
৬,৫১,৭৩৮.০০

এসটি (গম) ০৯-১০

২,০০,০০০.০০

এসটি (গম) ১৩-১৪

৪,৮৮,৮৪৭.০০

এসটি (গম) ১৭-১৮
এসটি (টি/এ) ৯৫-৯৬

৬২,৫৫,০০০.০
০
১২,৪৭,৫০০.০০

এসটি (টি/এ) ০৬-০৭

১,৩০,২৫২.০০

এসটি (টি/এ) ০৭-০৮

১,৩০,০০০.০০

এসটি (টি/এ) ০৮-০৯

৭,৯৯,৯৮৭.০০

এসটি (টি/এ) ০৯-১০

১,৬১,৬৫৮.০০

এসটি (ক্রপ) ৯৫-৯৬

৩,০৭,৪৯২.০০

এসটি (ক্রপ) ০৫-০৬
এসটি (ক্রপ) ০৮-০৯

১,১০,০০০.০০
৭,০৩,৬১৪.০০

২০,০০০.০০

এসটি (ক্রপ) ০৯-১০

৪,২৫,০১৬.০০

২,৬২৯.০০

এসটি (টি/এ) ১৩-১৪

৩,২৫,০০০.০০

৯০,০০০.০০

এসটি (নিাপা/আমন)
১৬-১৭
এসটি (নিাপা/আমন)
১৭-১৮
নমািিঃ

৪,০০০.০০
৩৫,০০০.০
০

১,৮৮,৮৪৭.
০০
৪,২৫,০০০.
০০

৭,২৩৬.০০

১০,৫৮৩.০
০
১,০৬৮.০০

১,০০,০০,০০
০.০০
২,৮০,০০০.০
০
৩১,০৯৮.০০
৬,১৬,৭৩৮.
০০
২,০০,০০০.০
০
৩,০০,০০০.০
০
৫৮,৩০,০০০
.০০
১২,৪৭,৫০০.
০০
১,২৩,০১৬.০
০
১,৩০,০০০.০
০
৭,৮৯,৪০৪.০
০
১,৬০,৫৯০.
০০
৩,০৭,৪৯২.০
০
৯০,০০০.০০
৭,০৩,৬১৪.০
০
৪,২২,৩৮৭.
০০
২,৩৫,০০০.
০০

৫০,৭৫,০০০.০
০

১০,৯৫,০০০
.০০

৩৯,৮০,০০০
.০০

৩,৪৪,০৯,৬৩৮. ১,০০,০০,০০০.০০ ৩২,৭১,১৯৫.০
০
০

৪,১১,৩৮,৪৪
৩.০০

উের বৃিপত্র (সম্পলি ও পাওনাসমূে)
ঋদণর খাত

এমটি-২০০৭-০৯
(র্নযস্ব)
এমটি-২০০৮-১০
(র্নযস্ব)

৩০-০৬-১৯
চললত অথ্ ি
চললত অথ্ ি
তালরদখর ঋদণর বছদরর োেন বছদরর আোয়
লস্থলত

২১,০৯,৯৬৫.০
০
১৭,০১,৮৯৮.০০

৩০-০৬-২০২০
তালরদখর
ঋদণর লস্থলত

১,০০,৩৫৮.০০ ২০,০৯,৬০৭.০
০
৩০,০০০.০০ ১৬,৭১,৮৯৮.০
০
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ব্

এমটি-২০০৯-১১
৩৬,৪২,১৬৫.০
৮৫,০০০.০০
(র্নযস্ব)
০
এমটি-২০১০-১২
৭২,১০৭.০০
৭২,১০৭.০০
(র্নযস্ব)
এমটি-২০১২-১৪
১৩,৫৮,০০০.০
৮,০০০.০০
(র্নযস্ব)
০
এমটি-২০১৫-১৭
২২,৭০,০০০.০
(র্নযস্ব)
০
এমটি-২০১৬-১৮
১,১১,৯০,০০০.০
৩১,৬৫,০০০.০০
(র্নযস্ব)
০
এমটি-২০১৭-১৮
৫৫,৪৯,৯৭০.০
৩,৬২,১২৮.০০
(র্নযস্ব)
০
এমটি-২০১৮-২০
২,৬২,৯০,০০০.
৩৩,৬৫,০০০.০
(র্নযস্ব)
০০
০
এমটি-২০১৯-২১
২৫,০০,০০০.০
(র্নযস্ব)
০
নমািিঃ ৫,৪১,৮৪,১০৫. ২৫,০০,০০০.০ ৭১,৮৭,৫৯৩.০০
০০
০
এলটি (এলএমর্ব)
৯০-৯৬
এলটি (এলএমর্ব)
৯১-৯৭
এলটি (এলএমর্ব)
৯২-৯৮
এলটি (এলএমর্ব)
৯৬-০২
এলটি (এলএমর্ব)
৯৭-০৩
এলটি (এলএমর্ব)
৯৮-০৪
এলটি (এলএমর্ব)
৯৯-০৫
এলটি (এলএমর্ব)
২০০০-০৬

এলটি (এলএমর্ব)
০১-০৭
এলটি (এলএমর্ব)
০২-০৮
এলটি (এলএমর্ব)
০৩-০৯
এলটি (এলএমর্ব)
০৪-১০
এলটি (এলএমর্ব)
০৫-১১
এলটি (এলএমর্ব)

১৯,০০০.০০

৩৫,৫৭,১৬৫.
০০

১৩,৫০,০০০.০
০
২২,৭০,০০০.০
০
৮০,২৫,০০০.০
০
৫১,৮৭,৮৪২.০
০
২,২৯,২৫,০০০
.০০
২৫,০০,০০০.০
০
৪,৯৪,৯৬,৫১
২.০০
১৯,০০০.০০

১২,৩৪,১৯৩.০০

২,৫৮১.০০

১২,৩১,৬১২.০০

৭১,৫২৪.০০

৯,৫২৪.০০

৬২,০০০.০০

৮,২৭,৫৫০.০০

৮,২৭,৫৫০.০০

১১,১২,৭৭৪.০০

১,৯৯২.০০

১১,১০,৭৮২.০০

১৮,০৮,৭৩২.০
০
৮,৭৮,৯২০.০০

৯,৬৬৯.০০

১৭,৯৯,০৬৩.০০

৪৭,৯৩৭.০০

৮,৩০,৯৮৩.০০

১৩,০৫,৫০০.০
০
১,০০,০০০.০০

৩৮,০০০.০০

১২,৬৭,৫০০.০০

৩,৮৯,৮৭৪.০০

২২,৪৭৩.০০

১,০০,০০০.০০
৩,৬৭,৪০১.০০

৭,৭৩,০০০.০০

৭,৭৩,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১,০০,০০০.০০

১০,৫৩,৭৮৭.০
০
১২,১১,০০০.০০

৭০,৮৫৮.০০

৯,৮২,৯২৯.০০

২,৫৪,৬০০.০

৯,৫৬,৪০০.০০
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০৬-১২
এলটি (এলএমর্ব)
১৭,৫২,০০০.০০
০৭-১৩
এলটি (এলএমর্ব)
৩০,৩৩,০০০.০
০৮-১৪
০
এলটি (এলএমর্ব)
৫১,৪৬,৪৬৬.০
০৯-১৫
০
এলটি (এলএমর্ব)
৪৬,৬৯,৫১৩.০
১০-১৬
০
এলটি (এলএমর্ব)
৫৩,৯০,০০০.০
১১-১৭
০
এলটি (এলএমর্ব)
১৭,০০০.০০
১২-১৮
নমািিঃ ৩,০৮,৯৩,৮৩
৩.০০

০
২,৩৭,০০০.০০

১৫,১৫,০০০.০০

৪০,৩৩২.০০

২৯,৯২,৬৬৮.০
০
৪,৩৭,০০০.০০ ৪৭,০৯,৪৬৬.০০
১,৩৫,৫৬৭.০ ৪৫,৩৩,৯৪৬.০
০
০
২,৮৭,২৮৭.০০ ৫১,০২,৭১৩.০০
১৭,০০০.০০

-

১৬,১১,৮২০.০০ ২,৯২,৮২,০১৩.
০০

র্নযস্ব িহর্বল –
সদস্
প্রকল্প নলান-সাধািি

১২,০৮,২৩৯.৭
৬০০.০০ ১২,০৭,৬৩৯.৭২
২
৮,৫০,৯৭,৬৩২ ২০,০০,০০০. ১,০০,৮৪,৬২৪. ৭,৭০,১৩,০০৮.০
.০০
০০
০০
০
ইউএস এইি নলান
৬৪,৫৩,৮৭৫.০
৬৯৬.০০ ৬৪,৫৩,১৭৯.০০
০
নমািিঃ ৯,২৭,৫৯,৭৪৬ ২০,০০,০০০. ১,০০,৮৫,৯২০. ৮,৪৬,৭৩,৮২৬.
.৭২
০০
০০
৭২
ক্াশ নক্রলিি১৩,২২,৪৭,৩৩
১২,৭৮,০৭,৯০০ ৪৪,৩৯,৪৩০.০০
এনলসলস এল
০.০০
.০০
ক্াশ নক্রর্িি-ঢাকা- ৪,৬১,৬৯,০০০. ১,৬১,২১,০০০ ২,৩৭,৭৬,০০০. ৩,৪০,১৪,০০০.০
র্সর্সর্ব
০০
.০০
০০
০
ক্াশ নক্রর্িি-িাাঁিী ৩০,৩৩,৬০০.০
৫,৫৪,৩০০.০০
২৪,৭৯,৩০০.০০
বাযাি
০
ক্াশ নক্রর্িি িু
২২,৮৭৩.০০
২২,৮৭৩.০০
নমম্বাি(সদীপ)

নমািিঃ

১৮,১৪,৭২,৮০
৩.০০
সবদমািিঃ
ি
৫৪,৬৬,০৪,৮২
১.২০

১,৬১,২১,০০ ১৫,২১,৩৮,২০ ৪,০৯,৫৫,৬০৩.
০.০০
০.০০
০০
৩,০৬,২১,০০
১৭,৭৮,৪০,০ ৩৯,৪৮,৮৫,৭৩
০.০০
৮৭.৫১
৩.৬৯

উের বৃিপত্র (সম্পলি ও পাওনাসমূে)
ঋদণর খাত

কমকিি
ি া/কমচ্ার্ি
ি
নদি গৃহ র্নমাি
ি
ঋি

৩০-০৬-১৯
তালরদখর
ঋদণর লস্থলত

চললত অথ্ ি
বছদরর োেন

চললত অথ্ ি
বছদরর
আোয়

৩০-০৬-২০২০
ঋদণর লস্থলত

৯৩,৭৮,৭৮,২৪ ৯,২৫,২৫,০০০. ৩,৬২,০৫,০৭৭. ৯৯,৪১,৯৮,১৬৩
১,.৩৫
০০
৪৪
.৯১
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উ
উউ
উ
উউ
উ

কমকিি
ি া/কমচ্ার্ি
ি
১৭,৭৮,৪৩১.০০
৩,৫৮,৮৭৫.০
নদি কম্পম্পউিাি ’’
০
কমকিি
ি া/কমচ্ার্ি
ি
৩৬,৭১,৪৯৪.৩
৬,১৮,৮৯৬.৬
নদি নমািি
৯
৮
সাইবকল ’’
কনযুমাস ঋি
ি
৮,৯০,৮৫,৭০২. ১,৮৭,৫০,০১৮ ৪,০৫,৪৫,৫৬
২৩
.০০
৭.২০
পাবসানাল
ি
ঋি
৫০,৬৮,৮৬,৩ ২৪,৩৮,২৯,৫ ১৮,০৯,৩৫,৮
৫৩.৫৩
৭১.০০
৭৫.০০
স্বি বন্ধকী
ি
ঋি
৪০,৯৮,৯০,৩০ ১৩,১৬,১২,৫০০. ২৭,১২,০৯,২৯৮.
(র্নযস্ব)
০.০০
০০
০০
ওর্ি িু নন নমম্বাি ২,৫০,৮৯৭.২৬
র্সর্স িু নন
২,০০,৭৬৬.৬৩
নমম্বাি
নমািিঃ
১৯৪,৯৬,৪২,১ ৪৮,৬৭,১৭,০৮ ৫২,৯৮,৭৩,৫
৮৬.৩৯
৯.০০
৮৯.৩২

১৪,১৯,৫৫৬.০০
৩০,৫২,৫৯৭.৭১

৬,৭২,৯০,১৫৩.
০৩
৫৬,৯৭,৮০,০৪
৯.৫৩
২৭,০২,৯৩,৫০২
.০০
২,৫০,৮৯৭.২৬
২,০০,৭৬৬.৬৩
১৯০,৬৪,৮৫,৬
৮৬.০৭

সারসাংদযপ
সদস্ পর্াবয়
ি ঋি ৫৪,৬৬,০৪,৮২১.
২০
অ-সদস্ পর্াবয়
ি
১৯৪,৯৬,৪২,১
ঋি
৮৬.৩৯
স্থায়ী আমানবিি
৪,০৩,৬৯০.৪০
র্বপিীবি ওর্ি
নমািিঃ
২৪৯,৬৬,৫০,
৬৯৭.৯৯
৯.২ প্রাপ্ মুনাফা ও েন্ডমুনাফািঃ
মুনাফার প্রকার
৩০-০৬২০১৯
সেস্দের লনকি
৩১,১৯,৯৫,৭৩
পাওনা
৭.০৮
অসেস্দের ’’ ’’ ১৯,৭৯,৫৩,৮৭
স্বণ আমানত
ি
২.৫০
ঋদণর মুনাফা
১৪,৮৩,৩৬,৬
প্রকল্প ঋদণর
৫২.০০
মুনাফা
৪,০৩,০০,৭৮৯
অন্ান্ খ্াবি
.৫৯
মুনা া র্নযস্ব
৫৯,৮০,৫৯৬.
িহর্বল
৮৮
USAID ঋদণর
১,৭৭,৫৪,৯০১.
মুনাফা
০০
কনজুমাস িঋদণর
মুনাফা
পাদসানাল
ি
নলাদনর মুনাফা
নমািিঃ ৭২,২৩,২২,৫
৪৯.০৫

৩,০৬,২১,০০০
.০০
৪৮,৬৭,১৭,০৮
৯.০০
-

১৭,৭৮,৪০,০৮
৭.৫১
৫২,৯৮,৭৩,৫
৮৯.৩২
-

৩৯,৪৮,৮৫,৭৩
৩.৬৯
১৯০,৬৪,৮৫,৬
৮৬.০৭
৪,০৩,৬৯০.৪০

৫১,২৮,৩৮,০
৮৯.০০

৭০,৭৭,১৩,৬৭
৬.৮৩

২৩০,১৭,৭৫,১১
০.১৬

চললত বছদরর
পাওনা
১,৯০,৮২,৪৭৯.০
০
৪,৬২,১৬,৫৬৫.
০০
৫,৭৮,৭৮,৮৯০.
০০
১১,৭১,৯৩,২১.০
০

চললত বছদরর
আোয়
১১,৮৯,৫৫,৪৫৪.
০০
৪৮,৫০,৬২২.০০
১১,২৬,৪২,৭৩৯.
০০
৩২,৪০,১৮৮.২৫

২০,৫১,৫৮,৬৭
৬.৭৫

৩০,৯৯,৫৪,৯৮৭.
০০

৩০-০৬-২০২০
২১,২১,২২,৭৬২.
০৮
২৩,৯৩,১৯,৮১৫
.৫০
৯,৩৫,৭২,৮০৩.
০০
৪,৮৭,৭৯,৯২২.
৩৪

৪৭৮.০০
২৪৯.০০
৯৬,৭৪,৭৯২.০০ ৫৯,৮০,১১৮.৮৮
৬,০৫,৯০,৪৬৪.৭ ১,৭৭,৫৪,৬৫২.
৯৬,৭৪,৭৯২.০০
৫
০০
৬,০৫,৮৬,৬২৯
.৭৫
-৩,৮৩৫.০০

৬১,৭৫,২৬,২৩
৮.৮০
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েন্ডমুনাফািঃ
সেস্দের লনকি
৫,১৪,৯৭,৫০৩
পাওনা
.২৯
অসেস্দের
লনকি পাওনা
প্রকল্প ঋদণর ১৭,৭৪,৯৯৩.০
েন্ড মুনাফা
০
অন্ান্ খাদত
েন্ড মুনাফা
লনজস্ব তেলবল

১৯,৭৬,২৮৩.
৩৮

১,০২,২১৮.০০

২,৯২০.০০

১,৪৭,৫৮৯.০০ ৫,১৪,৫২,১৩২.২
৯

৯৯,৭৬৭.০০

১,৬,৭৮,১৪৬.০
০

৭,৩৮৫.০০

১৯,৬৮,৮৯৮.৩
৮

USAID ঋদণর
েন্ডমুনাফা

৫৫,১৯,৪৭৮.০
৫৫,১৯,৪৭৮.০০
০
১,০৩,২২৬.০০
কনজুমাস ঋদণর
ি
৬০,৬৪১.০০
৯৮,৬১৯.০০
৬,৫২৪৮.০০
েন্ড মুনাফা
পাদসানাল
ি
ঋদণর ৫,৫৪,৯৬২.৪ ১৫,৩৮,৬২১.০১
৭,০৯,২২৩.৩৯ ১৩,৮৪,৩৬০.১১
েন্ড মুনাফা
৯
নমািিঃ ৬,১৩,৮৩,৮৬১. ১৭,৪৬,৯৮৫.০১ ১০,৬২,৫৮৩.৩৯ ৬,২০,৬৮,২৬২.
১৬
৭৮
সবদমািিঃ
ি
৭৮,৩৭,০৬,৪১০ ২০,৬৯,০৫,৬৬১. ৩১,১০,১৭,৫৭০.৩ ৬৭,৯৫,৯৪,৫০১.
.২১
৭৬
৯
৫৮
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উের বৃিপত্র (সম্পলি ও পাওনাসমূে)
৯.৩
লববরণ
ঋণ পাওনা
মুনাফা পাওনা
সবদমাি=
ি

২০১৮-২০১৯ অথ্বছদরর
ি
িাকার
পলরমাণ
২৪৯,৬৬,৫০,৬৯৭.৯৯
৭৮,৩৭,০৬,৪১০.২১
৩২৮,০৩,৫৭,১০৮.২০

২০১৯-২০২০ অথ্বছদরর
ি
িাকার পলরমাণ
২৩০,১৭,৭৫,১১০.১৬
৬৭,৯৫,৯৪,৫০১.৫৮
২৯৮,১৩,৬৯,৬১১.৭৪

১০.০ * প্রাপ্ লেসাব (লবলবধ নেনাোর):
লববরণ
বাড়ী ভাড়া
র্বদু্ৎ র্বল
নযনাবিিি র্বল
নমািিঃ

৩০-০৬-১৯
৬২,৯৫,৩৩৩.
২৩
৩,৩৪,৮৭৬.৮
৫
৪,৩২,১৩৬.০০

চললত সদন
চললত সদন
পাওনা
আোয়
১,৬২,৬৯,৭৭০. ১,৩৫,১৫,২৯৩.০০
০০
১২,৫৯,৩৫০.০
১২,৬০,৯৪৮.০০
০
৫,৪৭,৫৭২.০০
৪,৯৮,৪৬৩.০০

৭০,৬২,৩৪৬.০
৮

১,৮০,৭৬,৬৯৫
.০০

১১.০: অগ্রীম ও প্রাপ্ লেসাব (সাসদপি এদসি)
লববরণ
৩০-০৬-১৯
চললত বদষ ি
সাংদ াজন
সাসবপি এবসি
৩,৮৯,৫২,৮৮ ১,৫৯,৩৯,৬৩৭.
র্হসাব
১.৫৫
০০

12.0 নগ্ে ও ব্াাংদক জমা
লেসাদবর নাম
৩০-০৬-১৯
মযুি িহর্বল
র্হসাব
চ্লর্ি আমানি
র্হসাব
SNTD A/C

১,২৭,৮৯,৫৭৭.
০০
২,৯৫,৩৮,১৬৩.
০৯
৪,২৩,৪৬,৫১১.
৬৪
স্থায়ী আমানত
লেসাব
সবদমাি
ি
৮,৪৬,৭৪,২৫
১.৭৩

৩০-০৬-২০২০
৯০,৪৯,৮১০.২৩
৩,৩৩,২৮১.০০
৪,৮১,২৪৫.০০

১,৫২,৭৪,৭০৪.০০

৯৮,৬৪,৩৩৭.০
৮

চললত বদষ ি
লবদয়াজন
১,০৭,৫৪,৯৪৮.
৫০

৩০-০৬-২০২০
৪,৪১,৩৭,৫৭০.
০৫

চললত বৎসর
উদিালন
৩০-০৬-২০২০
জমা
৮৯,৩৭,৪৮,৯১২. ৮৯,১৬,১৭,৪৯৭. ১,৪৯,২০,৯৯২.০০
১০
১০
৭৩,৭৪,৭২,৪২৬. ৬৯,৪৯,১০,৭৮৪. ৭,২০,৯৯,৮০৫.২৪
১৭
০২
৪৭,২৯,৯৫,৭৯৭. ৩৯,২৬,০৫,৭৫৬ ১২,২৭,৩৬,৫৫২.
৭৩
.৬৫
৭২
৩০,০০,০০,০০০. ২,০০,০০,০০০.০ ২৮,০০,০০,০০০.০
০০
০
০
২,৪০,৪২,১৭,১৩ ১,৯৯,৯১,৩৪,০৩ ৪৮,৯৭,৫৭,৩৪৯
৬.০০
৭.৭৭
.৯৬
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নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া
সভাপর্ি

মর্হউঝেন

উের বৃি পত্র
গ্ালণলতক ব্াখ্ািঃ মূলধন ও নেনাসমূে
১৩.০ নশয়ার মূলধনিঃ
লববরণ

৩০-০৬-১৯
প ন্ত
ি

চললত
বৎসদর
আোয়/েস্তা
ন্তর
-

চললত বৎসদর
প্রোন/নফরত

চললত বদষ ি
বৃক্দ্ধ বা
সাংস্থান
৪১,২৩,৫৮১.
৮৬
৪১,২৩,৫৮১.
৮৬

চললত বদষ ি
হ্রাস
বা প্রোন

৩০-০৬২০২০ প ন্ত
ি

(ক) অনুদমালেত নশয়ার
মূলধন (প্রলত নশয়ার
১০০০/- িাকা কদর)
(খ) আোয়কৃত নশয়ার
৭,১৪,৬৭,৩৫৯ ১৭,২৭,৮১৪.০ ১,৪২,২৮২.০০ ৭,৩০,৫২,৮৯১
(সরকার কতৃ ক
ি নকন্দ্রীয়
.০০
০
.০০
সমবায় ব্াাংক কতৃ ক
ি
প্রেি)
সবদমািিঃ
ি
৭,১৪,৬৭,৩৫ ১৭,২৭,৮১৪. ১,৪২,২৮২.০০ ৭,৩০,৫২,৮৯
৯.০০
০০
১.০০

১৪.০ সক্ঞ্চলত তেলবলিঃ
সক্ঞ্চলতর লববরণ

ক) র্িযাভি

ান্ড

খ্) মদ ও সবদহযনক
ঋবিি র্িযাভি
(সদস্/অসদস্)
গ) মদ ও সবদহযনক
ঋবিি মুনা া র্িযাভি
(সদস্/অসদস্)

৩০-০৬-১৯ইাং
প্রারলিক
নজর
৫৫,৭৫,০৮,০০
৪.৬৭
৬৯,০৪,৮৪,৮৭
২.১০

৪৫,৮৩,২৪,৩০ ৩২,৯৮,৮৬৫
৪.৭৫
.৪৮

২,২৯,০২৯.৭০

৩০-০৬২০২০ইাং
৫৬,১৬,৩১,৫৮
৬.৫৩
৬৯,৪৩,৭৯,৪২
৪.২৬
৪৬,৩০,১৩,১৯৪
.৪২
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ঘ) কৃর্ষ ঋি র্স্থর্িকিি
১৯,৭১,৮২,৯২৬ ১৬,৪৯,৪৩২.
র্িযাভি
.৬৩
৭৪
ঙ) র্িযাভি ি
২৮,৮৩,২১০.২ ৮,২৪,৭১৬.৩ ১১,০০,১১৪.০০
ইনবসনটিভ নবানাস
৬
৭
(অর্ সাস এন্ড
ি
এমেয়ী)
(চ্) র্িযাভি ি
২,৫০,১৩৭.০০ ১,২০,০০০.০০ ১,১০,০০০.০০
ইনবসনটিভ নবানাস
(ব্বস্থাপনা কর্মটি)
(ছ) সমবায় উন্নয়ন িহর্বল ৬,৮৫,৮১৩.৯৮ ৪,৯৪,৮২৯.৮
২
উপ-নমািিঃ
১৯০,৮৭,০৯,২ ১,৪৬৩,৫,০০ ১৪,৩৯,১৪৩.৭
৯৩.৫৮
৮.১৩
০
১৪.১ পুনমূল্ায়ন
ি
সঝঞ্চর্ি
সক্ঞ্চলতর লববরণ

৩০-০৬-১৯ইাং
প্রারলিক
নজর
(য) যর্মি পুিমূি ল্ায়ন
৭৬,১৭,৫৫,৫০
৩.৫০
(ি) ভববনি পুিমূি ল্ায়ন
৮,৬১,৯১,৭৩০.
০০
নমাি ৮৪,৭৯,৪৭,২৩
৩.৫০
সবদমািিঃ
ি
২৭৫,৬৬,৫৬,৫
২৭.০৮

১৫.০ অবলন্টত মুনাফা
বৎসর

প্রারলিক নজর

চললত বদষ ি
বৃক্দ্ধ বা
সাংস্থান

চললত বদষ ি
হ্রাস
বা প্রোন

২,৬০,১৩৭.০০

১১,৮০,৬৪৩.৮
০
১৯২,১৯,০৫,১
৫৮.০১

৩০-০৬২০২০ইাং
৭৬,১৭,৫৫,৫০
৩.৫০
৮,৬১,৯১,৭৩০.
০০
৮৪,৭৯,৪৭,২৩
৩.৫০
২৭৬,৯৮,৫২,৩
১৯.৫১

বৃক্দ্ধ/হ্রাস

২০১৭-২০১৮

৭,২৫,৫৫,২৬৬.০১

(-)৪৩,৭৫,৮৭১.৩৪

২০১৮-২০১৯

৬,৮১,৭৯৩৯৪.৬৭

২০১৯-২০২০

৬,৩১,২৩,৪০৩.৬৬

()৫০,৫৫,৯৯১.০১
()৩,০৩,০৮৩.৬৯

১৬.০ প্রদেয় ঋণ/মুনাফা নেনািঃ
লববরণ
৩০-০৬-১৯ ইাং

১৯,৮৮,৩২,৩৫
৯.৩৭
২৬,০৭,৮১২.৬
৩

চললত বদষ ি

সমাপনী
নজর
৬,৮১,৭৯,৩৯
৪.৬৭
৬,৩১,২৩,৪০
৩.৬৬
৬,২৮,২০,৩১
৯.৯৭

চললত বদষ ি

৩০-০৬-২০২০ ইাং
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তালরদখ
প্রারলিক নজর
(ক) প্রদেয় ঋণ
৫০,৮২,৮০,৮৯৭.
আসল
০০
নমািিঃ ৫০,৮২,৮০,৮৯৭.
০০
(খ) প্রদেয় সুে
সিকাি ও
বাাংলাবদশ ব্াাংবক ৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭.
২৬
পর্িবশাধবর্াগ্
আমানি যমাি
উপি
পর্িবশাধবর্াগ্
নমািিঃ ৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭
.২৬
সবদমািিঃ
ি
৮৯,২৬,৩৫,৩৬৪
.২৬
১৭.০ অন্ান্ তেলবল (নেনা):
লববরণ
৩০-০৬-১৯
প ন্ত
ি
ক) প্রর্ভশন ি
নলান
(র্বর্ধ ৮১ (ঘ)
অনুবচ্ছদ)
খ্) প্রর্ভশন ি
ি্াক্স
সবদমািিঃ
ি

গ্রেণ

পলরদশাধ

নজর
৫০,৮২,৮০,৮৯
৭.০০
৫০,৮২,৮০,৮৯
৭.০০

৩৮,৪৩,৫৪,৪৬৭
.২৬

৩৮,৪৩,৫৪,৪৬
৭.২৬
৮৯,২৬,৩৫,৩৬
৪.২৬
চললত বৎসদর
সাংরযণ জমা

১১,৮৯,৬০,৭০৮
.১৪

চললত
লবদয়াজন/প্র
োন

৩০-০৬-২০২০
প ন্ত
ি
১১,৮৯,৬০,৭০
৮.১৪

৪,৬১,৮৭,৪৭৮.
২৯,১০,৭৬৪.০০
৪৭
১৬,৫১,৪৮,১৮ ২৯,১০,৭৬৪.০
৬.৬১
০

৪,৯০,৯৮,২৪২.
৪৭
১৬,৮০,৫৮,৯
৫০.৬১

১৮.০ সেস্দের জমাসমূে ও অন্ান্ লেসাবিঃ
ক্রিঃ

লববরণ

(ক) চ্লর্ি যমা
(খ্)

সঞ্চয়ী যমা

(গ)

স্থায়ী আমানি
(সাধািন)
’’
’’
(র্িপ্ট)

(ঘ)
(ঙ)

স্থায়ী আমানি
(নশয়াি) ও র্িযাভি
নকেীয় সমবায়
ব্াাংবকি অন্ান্
নদয়

৩০-০৬-১৯
ইাং
৬৩,১২,৬৬৫.
১৮
৬,৪২,৭০,৭৯
৬.৮৫
১৪,৯০,৬০,৯২
৭.৭০
৪৩,০১,৭১৯.৯
২
৭,০৫,৯৯২.৫
৩

চললত বৎসর চললত বৎসর
৩০-০৬গ্রেণ
প্রোন
২০২০ইাং
১,৩৯,৪৮,৭৭০ ১,৪০,২৯,০১৫. ৬২,৩২,৪১৯.৬
.০০
৫০
৮
৩৭,৩১,৩৭,১০ ৩,০৫,৬০০,২৬ ১৩,১৮,০৭,৬৩
৪.৬৩
৪.৫১
৬.৯৭
৫২,৭৮,৭২,৮ ২,৪২,৭৫,৩৮২. ১,৭৭,৫৭২,৮২
৪৭.০০
০০
৯.৭০
৩,৩৫,১৮৬.০
৫০,৭৩৩.০০ ৪৫,৮৬,১৭২.৯
০
২
৬০,২৫১.০০
৯,০৩৮.০০ ৭,৫৭,২০৫.৫৩
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(চ্)

(ছ)
(য
)
(ি)
(ঞ
(ি)

(ে)
(ি)
(ঢ)
(ি)

স্থায়ী আমানি
(নশয়াি ও র্িযাভি
ান্ড)
স্থায়ী আমানি
(সিকািী অনুদান)
চ্লর্ি যমা (Dev

১,০৪,৭৮৩.৬
৯

৯,১৬৯.০০

১,৩৭৬.০০ ১,১২,৫৭৬.৬৯

২,৭৪,৪০২.৫৭

২১,৩০৯.০০

৩,১৯৭.০০ ২,৯২,৫১৪.৫৭

৭,০৯,৯১৫.৪৪

৫৩,৭০২.০০

৮,৩৫৪.০০ ৭,৫৫,২৬৩.৪৪

Loan)

র্ববশষ যমা
(উৎপাদন ঋি)
’’
’’
(বাযািযাি ঋি)
যমা (সমবায়
সর্মর্িি র্িযাভি
ান্ড)
র্ববশষ (যমা)
কমচ্ািী
ি
র্সর্কউর্িটি
যমা
সদস্ সর্মর্িি
সঞ্চয় যমা
র্িবপাঝযি নপনশন
র্স্কম
সবদমািিঃ
ি

১,৭৯,৯৭২.৫৯
৮,০৪,৫০০.০০

১,৭৯,৯৭২.৫৯
৭৩,৯৯২.০০

১১,২৫৩.০০ ৮,৬৭,২৩৯.০০

৪২৩.৯৯

৪২৩.৯৯

১,০৪,১০৯.০৩
১,৭৬,৬২৭.০০

৪,৭৪৩.০০
১৫,৫৫১.০০

৯৪,০০০.০০

১০,০০০.০০

৭১১.০০
১২,২৭৭.০০

১,০৮,১৪১.০৩
১,৭৯,৯০১.০০
১,০৪,০০০.০০

১১,৫৬,৬৪২.০ ১২,৯৬,৭০৭.০ ৩,৭৯,২৭৩.০০ ২০,৭৪,০৭৬.০
০
০
০
২২,৮২,৫৭,৪৭ ৪৪,১৭,৫৩,৭৬ ৩৪,৪৩,৮০,৮৭ ৩২,৫৬,৩০,৩৭
৮.৪৯
৮.৬৩
৪.০১
৩.১১

১৯.০ নেয় লেসাব ও অন্ান্ নেনা (লবলবধ পাওনাোর)
ক্রিঃ
লববরণ
৩০-০৬-১৯
চললত বছদর
নাং
লস্থলত
জমা
(ক) সাসবপি
৪৪,৩৭,২৭,২০ ৮৫,২৭,২৫১.৭
লায়ার্বর্লটি
০.৫৬
৮
(খ্) নপবমন্ট অিিাি
৬০,০৪,৯৪১.৩ ২৭,৯৩,৫৬,৮
লায়ার্বর্লটি
৫
৯৪.৭৫
নমািিঃ ৪৪,৯৭,৩২,১৪
১.৯১
(গ) অন্ান্ সাংির্ক্ষি
৭,১৫০.০০
নদনা
৩২,১৯১.৪৮
সাসবপি একাউন্ট
২,৭০,৭৭,৬৮
(SB)
৮.৪৯
(i)
,, ,, Mis
(ii) কমচ্ািী
ি
গ্রাচ্ুইটি
ান্ড
নমািিঃ ২,৭১,১৭,০২৯.
৯৭

চললত বছদর
৩০-০৬প্রোন
২০২০ লস্থলত
৩৪,৬৮,৫৮,০ ১০,৫৩,৯৬,৪২
২৪.৭১
৭.৬৩
২৮,২৮,৬৭,১০ ২৪,৯৪,৭৩৩.৩
২.৭৫
৫
১০,৭৮,৯১,১৬০
.৯৮
৭,১৫০.০০
৩২,১৯১.৪৮
২,৭০,৭৭,৬৮
৮.৪৯

২,৭১,১৭,০২৯.
৯৭
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ইনদভষ্টদমন্ট
নিলপ্রলসদয়শন
লরজাভি
সবদমািিঃ
ি

২৮,৩৩,৩৯৪.
৩৫

২৮,৩৩,৩৯৪.৩
৫

৪৭,৯৬,৮২,৫
৬৬.২৩

১৩৭৮,৪১,৫৮
৫.৩০

নমািঃ নমার্মনুল হক িালুকদাি
আহবমদ
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি কমকিি
ি া

মর্হউঝেন
সভাপর্ি
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২০. ব্াাংবকি মুনা া র্হসাবব নগদ গ্রহিিঃ
লববরণ
কৃর্ষ ঋবিি মুনা া
প্রকল্প ঋবিি মুনা া
স্বি বন্ধকী
ি
ঋবিি মুনা া
স্বি আমানি
ি
ঋবিি মুনা া
স্থায়ী আমানবিি মুনা া
র্ববশষ ও অন্ান্ যমাি মুনা া
গৃহ র্নমাি
ি ঋবিি মুনা া
নমািি সাইবকল ঋবিি মুনা া
কম্পম্পউিাি ঋবিি মুনা া
কনযুমাস নক্রর্িি
ি
ঋবিি মুনা া
পািবসানাল নলাবনি মুনা া
শাখ্া/বুথ হবি মুনা া
নমাি=

২০১৯-২০২০
ব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
ব,বব,ববব.বব
বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব
ব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,ববব.বব

২০১৮-২০১৯
৯৮,৭৮,৩২৬.০০
১,৩০,৫১,৭৯১.০০
১,০৫,৪০,৬২২.০০
৬,৯৬,৫২,৩৬১.০০
১০,৫০,৮৯৪.০০
৫,১০,২৬২.৫০
৪,৫৭,০৩,৯৫৯.৭৩
১,৮৫,৪৯৩.০০
৯৩,৭৬৮.০০
১,৪৭,০৫,০৯১.৪৭
৫,৬২,৫৮,২৪৩.০০
৬৫,৭৩,৬৯৮.৫০
২১,২৮,৯৭,৭০৮.২৩ ২২,৮২,০৪,৫১০.২০

২০.১. েন্ড মুনাফা লেদসদব নগ্ে গ্রেণ
লববরণ
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
ব,বব,ববব.বব
কৃর্ষ ঋবিি দন্ড মুনা া
২৪,৬১১.০০
ব,ববব.বব
প্রকল্প ঋবিি দন্ড মুনা া
৩,০৭০.০০
বব,ববব.বব
কনযুমাস নক্রর্িি
ি
ঋবিি দন্ড মুনা া
২,৪২,৭৪৪.০০
বব,বব,ববব.বব
পাবসানাল
ি
নলাবনি দন্ড মুনা া
৯,০২,৪০৭.০০
নমাি=
১৭,৩৬,৬৪২.০০
১১,৭২,৮৩২.০০
সবদমািিঃ
ি
২১,৪৬,৩৪,৩৫০.২৩ ২২,৯৩,৭৭,৩৪২.২০
২১। অন্ান্ পর্িচ্ালনা আয় বাবদ নগদ গ্রহিিঃ
২১.১. কর্মশন ও সার্ভিস চ্াযি বাবদ আয়িঃ
লেসাব খাদতর লববরণ
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
বব,ববব.বব
ইনর্সবিন্টাল চ্াযি
৯৩,২৯৪.০৩
ব,ববব.বব
র্ক্লয়ার্িাং চ্াযি
১,০৬০.০০
বব,ববব.বব
কনঝযউমাি নক্রর্িি ঋবিি প্রবসর্সাং র্
৫১,৫০০.০০
পাবসানাল
ি
নলাবনি প্রবসর্সাং র্
বব,বব,ববব.০০
১৩,২৬,০০০.০০
অন্ান্ সার্ভিস চ্াযি
নমািিঃ
১১,৬৩,৮২৩.০০
১৪,৭১,৮৫৪.০৩
২১.২ র্বর্বধ আয়
লেসাব খাদতর লববরণ
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
ব,বব,বব,ববব.বব
বার্ড় ভাড়া প্রার্প্ত
১,৪৩,১৭,৭৫২.৯৬
বব,ববব.বব
গার্ড় র্িকুইঝযশন র্ প্রার্প্ত
৭০,৩৯৭.০০
ব,বব,ববব.বব
পার্ন ও পয়িঃর্নষ্কাশন র্ববলি িাকা প্রার্প্ত
৪,৮০,৬৬০.০০
বব,বব,ববব.বব
ইবলকটট্রর্সটি র্ববলি িাকা প্রার্প্ত
১৬,৮৪,৩৬৯.০০
ব,বব,ববব.বব
নযনাবিিি চ্াযি
৮,০০,৫০২.০০
গ্রাহকবদি র্নকি হবি বীমা র্প্রর্ময়াম আয়
বব,বব,ববব.বব
নশয়াি লভ্াাংশ আয়
২২,৬৭,০১২.২১
ব,বব,ববব.বব
অন্ান্ আয়
১৮,৮৭৪.০০
ব,বব,ববব.বব
স্বি পিীক্ষা
ি
৬,০৮,৬০০.০০
ববব.বব
কর্মশন ও নব্রাকাবিয
১,০৭০.০০
ব,ববব.বব
র্ি.র্প.এস. পুনিঃ নবায়ন র্
১,৫৬০.০০
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ভর্িি র্
র্ির্পএস বন্ধকিি র্
অবময়াবদাত্তীি র্ির্পএস
ি
মুনা া সমন্বয়
নমাি=
সবদমাি
ি
পলরচালনা কা ক্রম
ি
েদত নগ্ে গ্রেণ =
২২। আলথ্ক
ি খরচ
২২.১
মুনাফা ব্য়
লববরণ
আমানবিি উপি মুনা া প্রদান
আন্তিঃ শাখ্া নলনবদন র্হসাবব মুনা া প্রদান
র্ি.র্প.এস.এি মুনা া প্রদান
নমাি =
২২.২. কর বাবে ব্য়
র্ববিি
নহাঝল্ডাং ি্াস্ক ও ভূ র্ম উন্নয়ন কি
অন্ান্ কি
নমাি =
২২.৩ সভাজলনত খরচ
লববরণ
বার্ষক
ি সাধািি সভা ও র্ববশষ সভা খ্িচ্
ঋি আদায় সবম্মলন খ্িচ্
প্রর্শক্ষি নসর্মনাি এবাং সভা (নদবশ)
প্রর্শক্ষি, নসর্মনাি এবাং সভা (র্ববদবশ)
নমাি =

২২.৪ ব্বস্থাপনা কলমটি সেস্দের খরচ
লববরণ
সভাপর্িি সম্মানী
সভাপর্ি ও ব্বস্থাপনা কর্মটিি সদস্বদি
র্সটিাং র্
কর্মটি/উপ-কর্মটিি সম্মার্ন
ব্বস্থাপনা কর্মটিি অসুস্থ সদস্বদি ও
সমাবয়ীবদি নমর্িবকল সুর্বধা
নমাি =
২২.৫ সমাজ নসবামূলক খরচ
লববরণ
চ্াাঁদা এবাং অনুদান
যািীয় ও আন্তযিার্িক সমবায় র্দবস
সমবায় উন্নয়ন খ্াি
কমকিি
ি া/কমচ্ািী
ি
র্নবয়াগ
নমাি=

ব,ববব.বব
ব,ববব.বব

-

১,৯১,৪৩,৭৫৫.৫০
২,০৩,০৭,৫৭৮.৫০

২,৪০০.০০
৩৫৭.০০
২,০২,৫৩,৫৫৪.১৭
২,১৭,২৫,৪০৮.২০

২০১৯-২০২০
৯৮,৫৫,৪১০.০০
১,০১,৩১৫.০০
৪৬,০৭২৫.০০
১,০০,০২,৭৯৭.০০

২০১৮-২০১৯
১,১২,১০,২১১.০০
১৪,৫৯,১০৪.০০
৬০,৯৪৭.০০
১,২৭,৩০,২৬২.০০

২০১৯-২০২০
৮,৫৭,৪২৭.৮০
২,১১,৬১৬.০০
১০,৬৯,০৪৩.৮

২০১৮-২০১৯
৯,০২,৮১২.৮০
৩,৩৮,৭৪৪.০০
১২,৪১,৫৫৬.৮০

২০১৯-২০২০
৩৮,২৫,২২৯.০০
১৪,৭০৪.০০
১,৮০,২৩১.০০
১৪,৩৪,৭৮৬.০০
৫৪,৫৪,৯৫০.০০

২০১৮-২০১৯
৪৬,৭০,০৪৪.০০
৬৭,৬২২.০০
২,৭৪,০৯০.০০
৮,২৮,৯৫৫.০০
৫৮,৪০,৭১১.০০

২০১৯-২০২০
১২,০০,০০০.০০
৯৬,০০০.০০

২০১৮-২০১৯
১২,০০,০০০.০০
১,৫৭,০০০.০০

১,৬১,০০০.০০
১,০০,০০০.০০

৯০,০০০.০০
২,০০,০০০.০০

১,৫৫,৭০০০.০০

১৬,৪৭,০০০.০০

২০১৯-২০২০
৭০,০০০.০০
৩,৭৪,১৭৩.৮০
০০.০০
০০.০০
৪,৪৪,১৭৩.৮

২০১৮-২০১৯
২০,০০০.০০
৪,১৪,১০৫.০০
৭,৪৬,৯৩০.৬৬
১,১৪,৮৪৫.০০
১২,৯৫,৮৮০.৬৬
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২২.৬ পুিষ্কািযর্নি খ্িচ্
লববরণ
কমকিি
ি া/কমচ্ািী/সমবায়ীবদি
ি
বৃর্ত্ত প্রদান
সবন্তাষযনক ঋি আদাবয়ি পুিস্কাি প্রদান
নমাি=

২০১৮-২০১৯
-

২০১৭-২০১৮
-
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২২.৭ অন্ান্ ব্য়সমূে
লববরণ
বীমাি র্প্রর্ময়াম
অবচ্য়
নিঝযবষ্ট্রশন ও লাইবসি র্
িাক বাক্স নবায়ন
পার্ন ও পয়িঃর্নষ্কাশন
নির্লব ান ও ইন্টািবনি
িাক ও নির্লবর্াগাবর্াগ
তবদু্র্িক খ্িচ্
মযুিী (অস্থায়ী র্ভর্ত্তক)
আপ্ায়ন খ্িচ্
ব্বসায় উন্নয়ন খ্িচ্
আইনগি খ্িচ্
আইনযীবীি র্
স্বি পিীক্ষবকি
ি
র্
সাধািি খ্িচ্
ব্াাংক কর্মশন ও মূল্ সাংবর্াযন কি
টা ওবয়লব য়াি ান্ড
নখ্লাধুলা ও র্ববনাদন
অর্িি র্
অর্ স ভাড়া (প্রদান)

২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
১৯,৫৯,৭৯৪.০০
২১,৩৫,৪৭৬.০০
১,০০,৪৬,৪৬০.০০
৯৬,৯১,২৫৫.০০
০০০.০০
৯,৭৭৫.০০
৩০০.০০
৩০০.০০
৮,৭১,৪৯৭.০০
৮,২৮,৮৮৩.০০
১১,৯৬,২০৬.০০
১২,০৫,১৮০.০০
১,৬৭,০৬৬.০০
২,০৭,২২৯.০০
২৯,৫৭,১৭২.০০
৩২,১৮,২৫০.০০
১৬,২৬,২৯৫.০০
১০,২২,০৪০.০০
১১,৭৮,৫০৩.৫০
১৫,৫৮,৫৮০.০০
০০
৬৫৫.০০
৩,০৭,৭৯৫.০০
১১,৭৪,৩৪৫.০০
৪০,০০০.০০
৩৩,০০০.০০
৪,৯৬,৪০০.০০
৬,১৪,৮০০.০০
৭,৯৫,০২০.০০
৭,০১,৬৩৮.০০
২,৫০,৩৮৫.৫৫
১,২২,০২২.৩৭
৯,৪১,০৫০.০০
১৫,০০,০০০.০০
০০.০০
১১,৮০,০০০.০০
১,৭২,৫০০.০০
১,১৫,০০০.০০
৩,৮৪,১০০.০০
২,১০,০০০.০০
নমাি=
২,৩৪,০০,৫৪৪.০৫ ২,৫৫,২৮,৪২৮.৩৭
নমাি আলথ্ক
ি খরচ= ৪,১৯,২৮,৫০৮.৬৫ ৪,৮২,৮৩,৮৩৮.৮৩
২৩. সাপ্লাইয়ার, কন্ট্রাক্টর ও কমকতি
ি
া-কমচারীদের
ি
নগ্ে প্রোন নবতন ও ভাতা
২৩.১ কমকতি
ি
া-কমচারীদের
ি
নগ্ে প্রোন নবতন ও ভাতা
লববরণ
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নবিন
৬,৮৮,৫৭,০২১.৬৫
৬,৪৭,৭৪,৭৯০.৫৮
অবসিপ্রাপ্ত কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নবিন
৬৪,০৯,১১৭.৭১
৯৯,২৬,৪৯০.০৬
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
বার্ড় ভাড়া বাবদ ভািা
৩,৪৯,৭৫,৫৭৫.০০
৩,৩৪,৫৭,৬০০.০০
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
র্ািায়ি খ্িচ্
১,৫২,৬৬৪.০০
১,৫৭,৪৪২.০০
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নমর্িবকল সুর্বধা
১,২৪,৩৯০.০০
১,৭৯.৬৫০.০০
কমকিি
ি া/কমচ্ািী
ি
মৃিু্যর্নি অনুদান
৫,০০,০০০.০০
১০,০০,০০০.০০
নমর্িবকল ভািা
৪২,৯০,৯৬৭.৭৪
৪২,৮৭,৪০৮.৫২
পর্িবহন ভািা
৩,৮০,৩৫২.০০
৪,০৯,৩২৮.৭৭
র্শক্ষা ভািা
৮,৯২,৮২২.৫৮
৮,৭১,২৭৩.৮৪
র্ববশষ ভািা
৬৯,৬০০.০০
৭৮,৮০০.০০
টিএর্িএ
১১,৬৯,৩২৬.০০
৯,৭৫,২৫৪.০০
কমচ্ার্িবদি
ি
নপাষাক নধৌিকিি ভািা
৬৫,৮০০.০০
৬৮,১৫৮.৯৩
ব্াাংবকি িাক্তাবিি সম্মানী
১,৯৬,০০০.০০
১,৭২,০০০.০০
লাঞ্চ ভািা
৮২,২৮,২০০.০০
৯৯,৮৮,৪০০.০০
তবশাখ্ী ভািা
১১,৬১,৫৩৪.০০
১০,৮০,০৩৬.০০
কমচ্ার্িবদি
ি
ওভািিাইম ভািা
১৪,৭৩,৫৪৯.০০
১৮,৪৩,১৪৪.০০
কমচ্ার্িবদি
ি
নপাষাক তিিীি ভািা
২,৩৩,৩৫০.০০
৭,০৪,২৫০.০০
ঈমাবমি সম্মার্ন
৯৬০০০.০০
৯৬,০০০.০০
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কমকিি
ি াবদি অন্ান্ ভািা
গ্র্াচ্ুইটি
প্রর্ভবিন্ট ান্ড
নমাি=

নবানাস প্রোন
উৎসব ভািা
এক্সবগ্রর্শয়া ভািা
উৎসাহ ভািা
শ্রার্ন্ত ও র্ববনাদন ভািা

১,৪৬,৬০০.০০
৯৯,৬৭,৬৮০.০০
৬৬,৯৫,৩৫৮.০৬
১৪,৬০,৮৫,৯০৭.৭৪

৩,৪১,০০০.০০
১,৪০,০০,০০০.০০
৬৪,০৯,১২৪.০৬
১৫,০৮,২০,১৫০.৭৬

১,১৪,৩৩,৯৩৫.০০
৮২,৫০,৮৫৫.০০
-

১,০৬,৩৮,৬১০.০০
৮১,৩৯,০৯০.০০
১২,২২,৮৫৯.০০
৪,৪৩,৬৯০.০০
২,০৪,৪৪,২৪৯.০০
১৭,১২,৬৪,৩৯৯.৭৬

১৭,৯৮,২৯০.০০
নমাি নবানাস
২,১৪,৮৩,০৮০.০০
নমাি নবতন ও ভাতা= ১৬,৭৫,৬৮,৯৮৭.৭৪
ব্বস্থাপনা কলমটির সেস্দের ভাতা
সভাপর্িি বার্ড় ভাড়া
সভাপর্ি ও সদস্বদি কার্ভািা
ি
সভাপর্ি ও সদস্বদি টিএর্িএ
৬,৪১,৪৫১.০০
নমািিঃ
৬,৪১,৪৫১.০০

৮,০৭,০২০.০০
৮,০৭,০২০.০০

২৩.২ কমকতি
ি
া/কমচালর
ি
ও ব্বস্থাপনা কলমটির সেস্দের নগ্ে প্রোন
নবিন ও ভািা
১৬,৭৫,৬৮,৯৮৭.৭৪ ১৭,১২,৬৪,৩৯৯.৭৬
ব্বস্থাপনা কর্মটিি সদস্বদি ভািা
৬,৪১,৪৫১.০০
৮,০৭,০২০.০০
নমাি ১৬,৮২,১০,৪৩৮.৭৪
১৭,২০,৭১,৪১৯.৭৬
২৩.৩ সাপ্লাইয়ারদের নগ্ে প্রোন
লববরণ
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
র্প্রর্ন্টাং এন্ড নটশনািী
৬,৫৪,৪৬৫.০২
২৮,২৮,৮২৭.৫০
র্বজ্ঞাপন, প্রকাশনা ও যনসাংবর্াগ
৫,৮০,২৪০.৭০
৫,৮৮,১১১.০০
গার্ড়/নযনাবিিবিি জ্বালানী খ্িচ্
১৪,৭৯,৮৪০.৩৬
১৬,৬৭,০৪৩.৯৮
ব্াাংক র্বঝল্ডাং-এি নমিামি ও পুনিঃসাংস্কাি
২,৯৯,৬৯৪.০০
৮,২৩,১২৮.০০
নমািি গার্ড়/নযনাবিিি নমিামি ও
৬,৬৩,৯৭৫.০০
১০,৮৩,৭২৯.৮০
পুনিঃসাংস্কাি
উর্ধ্িন
ি কমকিি
ি াি র্ানবহন নমিামি ও
৩,৮০,৩৫২.০০
১,৯০,০০০.০০
পুনিঃসাংস্কাি
আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপার্ি নমিামি ও
৫২,৭১০.০০
৪,২৩,০২৫.০০
পুনিঃসাংস্কাি
ব্াাংবকি র্লবেি নমিামি
১,৩৪,০০০.০০
২,১৫,০০০.০০
স িওয়াি ও হািিওয়াি নমিামি ও
৯,৫৩,০২৮.০০
৮,৭০,০৭০.০০
িক্ষিাববক্ষি
২২,২২,২২২.২২
নমাি=
৮৬,৮৮,৯৩৫.২৮
২২,২২,২২,২২২.২২
সাপ্লাইয়ার ও কমকতি
ি
া/কমচালরদের
ি
১৮,০৭,৬০,৩৫৫.০৪
সবদমাি
ি
নগ্ে প্রোন=
২৪. স্থায়ী সম্পলি ক্রয় ও লবক্রয়
২৪.১ স্থায়ী সম্পলি লবক্রয় েদত আয়
র্ববিি
২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
স্থানান্তিবর্াগ্ সম্পর্ত্ত র্বক্রয়
বব,বব,বব,ববব.বব
(+) অস্থানান্তিবর্াগ্ সম্পর্ত্ত র্বক্রয়
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নমািিঃ

বব,বব,বব,ববব.বব
২২,২২,২২২.২২

স্থায়ী সম্পর্ত্ত ক্রয়
২৫. লবলনদয়াগ্ হ্রাস/বৃক্দ্ধিঃ
লববরণ
২০১৯-২০২০
র্নযস্ব িহর্ববল র্বর্নবয়াগকৃি ঋি (দীঘ, ি
১,২৫,০০,০০০.০০
মধ্ম, স্বল্প নময়াদী)
বব,বব,ববব.বব
প্রকল্প ঋি
ব,বব,বব,ববব.বব
কনযুমাস ঋি
ি
বব,বব,বব,ববব.বব
পাবসানাল
ি
নলান
সিকাি হবি প্রাপ্ত ঋি
বব,বব,বব,ববব.বব
স্বি আমানি
ি
ঋি
ব,বব,বব,ববব.বব
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
গৃহ-র্নমাি
ি ঋি
বব.বব
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নমািি সাইবকল ঋি
বব.বব
কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
কম্পম্পউিাি ঋি
ব,বব,বব,ববব.বব
ক্াশ নক্রর্িি িু নমম্বাি
নমািিঃ ২২,২২,২২,২২২.২২

১৫,১৭,৭৮,৬৮১.২০
২০১৮-২০১৯
৩,০৫,৭৪,০০০.০০
৬৯,৬০,৫৪৬.০০
৪,২৫,৫০,০০০.০০
২৭,১৭,৫৩,০৬৭.০০
১৭,২৩,৫৫,০০০.০০
৫,৪৩,৭৫,০০০.০০
৩,২০,০০০.০০
১,৫০,০০০.০০
২,১৮,৭০,৫০০.০০
৬০,০৯,০৮,১১৩.০০

২৬. নভাক্তাদের লনকি েদত নগ্ে গ্রেণ
২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯
২,৪০,২৬,৬২৫.৭৫
৪১,৪৫,২৬,২৫০.৭৭
৭,৩১,৬২,১০২.০০

চ্লর্ি আমানি র্হসাব
সঞ্চয় আমানি র্হসাব
ব,বব,বব,ববব.বব
র্বর্ভন্ন ধিবনি স্থায়ী আমানি র্হসাব ও
অন্ান্
বব,বব,ববব.বব
র্ির্পএস নপনশন আমানি
৯,৪৪,৯০০.০০
নমািিঃ ২২,২২,২২,২২২.২২ ৫১,২৬,৫৯,৮৭৮.৫২
ব,বব,বব,ববব.বব
বব,বব,বব,ববব.বব

২৭.চললত বছদর আোয়
লববরণ
বাাংলাবদশ ব্াাংক ঋি
র্নযস্ব িহর্বল ঋি (কৃর্ষ, প্রকল্প, কনযুমাস, ি
পাবসানাল
ি
ও ষ্টা )

স্বি ি ও অন্ান্

২৮। অন্ান্ চললত সম্পে
র্ববিি
সমাপনী উদ্ধত্ত
ৃ িঃ
র্নিাপত্তা যমা
অগ্রীম ভাড়া
অগ্রীম প্রদত্ত
সাংস্কাি কাবযি যন্ সিঞ্জাম
সাসবপি র্হসাব
বাদিঃ প্রাির্ম্ভক উদ্ধত্ত
ৃ
র্নিাপত্তা যমা
অগ্রীম ভাড়া

২০১৯-২০২০
২০১৮-২০১৯
বব,বব,ববব,.বব
৩০,০৯,৭৮৮.৩০
বব,বব,বব,ববব.বব ৩৪,৩৬,৫৫,০২৭.৬২

২৯,৫৬,৪৩,৪৬০.০০
নমাি = ২২,২২,২২,২২২.২২ ৬৪,২৩,০৮,২৭৫.৯২
বব,বব,বব,ববব.বব

২০১৯-২০২০

ব,বব,বব,ববব.বব
নমাি= ব,বব,বব,ববব.বব

২০১৮-২০১৯
৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫
৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫
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অগ্রীম প্রদত্ত
প্রস্তার্বি শাখ্াি সাংস্কাি কাবযি যন্
ভাড়াকৃি সিঞ্জাম
সাসবপি র্হসাব

-

নমাি=
সববমাি=
ি
২৯। অন্ান্ চললত োয়
লববরণ
সমাপনী উদ্ধত্ত
ৃ িঃ
গ্র্াচ্ুইটি িহর্বল
মদ ও সর্ন্ধগ্ধ ঋবিি সঝঞ্চি
মদ ও সর্ন্ধগ্ধ ঋবিি র্বর্বধ
সাসবপি দায়
নপবমবন্ট অিিাি দায়

২০১৯-২০২০

২০১৮-২০১৯

২,৭০,৭৭,৬৮৮.৪৯
৭,১৫০.০০
৩২,১৯১.৪৮
১০,৫৩,৯৬,৪২৭.৬৩
২৪,৯৪,৭৩৩.৩৫
১৩,৫০,০৮,১৯০.৯৫

২,৭০,৭৭,৬৮৮.৪৯
৭,১৫০.০০
৩২,১৯১.৪৮
৪৪,৩৭,২৭,২০০.৫৬
৬০,০৪,৯৪১.৩৫
৪৭,৬৮,৪৯,১৭১.৮৮

২,৭০,৭৭,৬৮৮.৪৯
৭,১৫০.০০
৩২,১৯১.৪৮
৪৪,৩৭,২৭,২০০,৫৬
৬০,০৪,৯৪১.৩৫
নমাি= ৪৭,৬৮,৪৯,১৭১,৮৮
(সবদমাি=
ি
)৩৪,১৮,৪০,৯৮০.৯৩

৩,৬৪,১৫,৮৪৮.৪৯
৭,১৫০.০০
৩২,১৯১.৪৮
৩২,৭০,৬৪,৩৭৪.৭৩
৪২,০২,৩৪৯.৩৫
৩৬,৭৭,২১,৯১৪.০৫
১০,৯১,২৭,২৫৭.৮৩

নমাি=
বাদিঃ প্রাির্ম্ভক উদ্ধত্ত
ৃ
গ্র্াচ্ুইটিি যন্ সঝঞ্চর্ি
মদ ও সর্ন্ধগ্ধ ঋবিি সঝঞ্চি
মদ ও সর্ন্ধগ্ধ ঋবিি র্বর্বধ
সাসবপি দায়
নপবমবন্ট অিিাি দায়

৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫ ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০
৩,৮৯,৫২,৮৮১.৫৫ ৭,৬৮,৭২,৭৮৫.৩০
৫১,৮৪,৬৮৮.৫০ (-)৩,৭৯,১৯,৯০৩.৭৫

বাবযি ২০১৯-২০২০
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২০২০-২০২১ অথ্ বছদরর
ি
সদবাচ্চ
ি ঋণ গ্রেণ সীমা
সমবায় সর্মর্ি র্বর্ধমালা ২০০৪ এি ৬৬(১) নাং র্বর্ধ নমািাববক বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক
র্লিঃ এি ২০২০-২০২১ অথ ি বছবি সিকাি, বাাংলাবদশ ব্াাংক, র্পবকএসএ ও অন্ান্
নদশী-র্ববদশী সাংস্থা হবি সববাচ্চ
ি ঋি গ্রহি সীমা র্নধািি
ি
কিা হবয়বছ। উক্ত ঋি গ্রহি
সীমা সম্মার্নি সদস্বদি সদয় অনুবমাদবনি যন্ উপস্থাপন কিা হবলা।
(নকাটি িাকাি
ঋবনি উৎস

১
সিকাি
বাাংলাবদশ ব্াাংক
র্পবকএসএ ও
অন্ান্ নদশী-

অনুবমার্দি
ঋি সীমা
২০১৮-২০১৯
২
২৫.০০
১০.০০
১০.০০

অাংবক)
অনুবমার্দি ঋি
সীমা ২০১৯২০২০
৩
৫০.০০
৫০.০০
১০.০০

২০২০-২০২১
অথবছবিি
ি
প্রস্তার্বি
ঋি গ্রহন সীমা
৪
৫০.০০
৫৫.০০
১০.০০
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র্ববদশী সাংস্থা
সববমাি=
ি

৪৫.০০

১১০.০০

১১৫.০০

(নমািঃ নমার্মনুল হক
িালুকদাি)
মহাব্বস্থাপক ও প্রধান র্নবাহী
ি
কমকিি
ি া

ভর্বষ্ৎ পর্িকল্পনা
(ব) বববববববব ববববব বববববব ববব বব ববববববববববববব ববব বববববব
ববববববববববব ববববববব বববববববব বববববব বববববববব বববব বব বববব
বববববব ববববববব বববব বব বববববব বববববব ববববব বববববববব ববববব
বববববব ববব বববব বববব বববব বববববব ববববববব ববববব ববববব ব বববব
বববববব বববববববববব বববববববব ববববববব বববববব বববব বববব-বববব
বববব ববব ববববববব ব বববববব বববব বববব বববব-বববব বববব ববব ববব
ববববব বববববববববব বববববব বব বববব বববববববব বববববব বববববব
বববববববব ববববব বববববব ববব বববববব বব বববববব বববব ববববববব
বববববব ববববববব বববববব ববববববব ববব ববব বববববববব ববববব বববববব
ববব বব বব ববববব ববববববব বববববব বববব ববববববব বববববব বববববব
বববববববববব বববববববব ববববববব বববববববব বববববব ববব বববববব বব
বববববব বববব বববব বববববববব ববব;
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(ব) ববব ববববববব বববববববব ববববব বববববব ববব বব ববব বববব বব ববববব
ববব ববববববববব ববববববববব বববব ববববববববব বব বববববব বববববব ববব
ববববব ববব ববব বববববববব বববববববববব বববব বববব বববববব
ববববববববব বববববব বববববব বববব বববববববব ববববব বববববব ববব বব
ববববববববব
ববববব
বববববববব ববববববববববব
বববব ববববববব
বববববববব বব বববববব বব বব ববববব বব বববববব ববববববব বব ববববববব
ববববববব বববব ববব ববববববববব বববববববব ববববব বববববব ববববব
ববববব বববববব ববব ববববববববব ববববব ব বববব বব বববব বববববব
বববববববব বববববববববব ব ববববববববব ববববববববব বববববববব
ববববববব বববববববব ববববববব ববববববববববববব প্রর্িটি নযলায় বববব
বববববব ববব ববববব বববববব বববববব ববববববব ববববববববব বববববব
বববব বববববববব বববববববব ববব;
(৩) বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নক ববববব খ্াবিি ববববব বববব বববববববববব
বববববববববব বববববব অর্ধক কার্কি
ি কিাি যন্ সিকাি এই ব্াাংবকি সাংস্কাি ও পুনগেবনি
ি
উবদ্াগ গ্রহি কবিবছ। উহািই অাংশ র্হবসবব বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ নক র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক
ব্াাংক র্হবসবব পুনগেবনি
ি
লবক্ষ্ সুপার্িশ ও আইন প্রিয়বনি যন্ গিপ্রযািন্ত্রী বাাংলাবদশ সিকাবিি
আইন কর্মশনবক দার্য়ে প্রদান কিা হবয়বছ। আইন কর্মশন ইবিামবধ্ আইবনি প্রাথর্মক খ্সড়া
প্রস্তুি কবিবছ । উক্ত খ্সড়া আইন চ্ূ ড়ান্ত কিবিি কায চ্লবছ। সমবায় অঙ্গবন আথ সামাঝযক
ি
অবস্থাি
উন্নয়বন গুরুেপূি ভূ
ি র্মকা িাখ্বি এই ব্াাংক নক র্ববশষার্য়ি বার্িঝয্ক ব্াাংক র্হবসবব পুনগেন
ি কিা;
(ব)
বিিমান সিকাি সাধািি যনগিবক নসবা প্রদাবনি নক্ষবত্র সবত্র
ি র্িঝযিালাইবযশবনি নর্
উবদ্াগ গ্রহি কবিবছ, িািই অাংশ র্হবসবব বাাংলাবদবশ র্বদ্মান ি র্সর্ল ব্াাংকসমূহ Online নলনবদন
কার্ক্রমসহ
ি
Mobile Banking, Agent Banking, Digital Financial Services ইি্ার্দ কার্ক্রম
ি
চ্ালু কবিবছ।
বাাংলাবদশ সমবায় ব্াাংক র্লিঃ এ িািই ধািাবার্হকিায় “র্বর্নময়” নাবম Digital Financial Services
(DFS) বা Digital Wallet চ্ালু কিা।
(৫)
ব্াাংবকি উপ-আইন সাংবশাধনপূবক
ি অনুবমার্দি নশয়াি মূলধবনি পর্িমাি ১০০ নকাটি হবি
১০০০ নকাটিবি উন্নীি কিা এবাং পর্ায়ক্রবম
ি
সকল সমবায় সর্মর্িবক এই ব্াাংবকি সদস্ভুক্ত কিা;
(৬) ব্াাংবকি সার্বক
ি কার্ক্রবম
ি
গর্িশীলিা আনয়বনি লবক্ষ্ কমকিি
ি া-কমচ্ার্িবদি
ি
নপশাগি দক্ষিা
বৃঝর্দ্ি লবক্ষ্ পর্াপ্ত
ি প্রর্শক্ষবিি ব্বস্থা গ্রহি কিা;
(৭) ব্াাংবকি সাংস্কাবিি সাবথ সামঞ্জস্ নিবখ্ যনবল কাোবমা পুনগেন
ি
কিা এবাং র্নবয়াগ র্বর্ধবি
প্রবয়াযনীয় সাংবশাধনী আনয়ন কিা;
(৮) বাাংলাবদশ ব্াাংবকি গাইি লাইন অনুসিি কবি র্বর্ভন্ন র্িবপাঝযি র্স্কম চ্ালু কিা;
(৯) ব্াাংবকি মার্লকানাধীন ৩/১০ যনসন নিাি বাহাদুিশাহ পাকিস্থ ১০.১৬ শিাাংশ র্নযস্ব ভূ র্মবি বহুিল
ভবন র্নমান
ি কিা;
(১০)
মর্হলাবদি ক্ষমিায়বনি যন্ র্ববশষ কমসূি র্চ্ গ্রহবিি মাধ্বম ঋি সহায়িাি পর্িমাি বৃঝর্দ্ কিা;
(১১) র্বর্ভন্ন আয়বধনমূ
ি লক কমকাবন্ড
ি
কৃর্ষ/অকৃর্ষ ঋি খ্াবি ঋি সহায়িাি পর্িমাি বৃঝর্দ্ কিা;
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বাাংলাদেশ সমবায় ব্াাংক ললিঃ
সমবায় ব্াাংক ভবন
৯-লি মলতক্িল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
 সমবায় অঙ্গদনর শীষ িআলথ্ক
ি প্রলতষ্ঠান লেদসদব ১৯৪৮
সাল নথ্দক নেদশর সমবায়ী কৃষক, তাাঁতী, নজদলসে
নপশালভলিক সমবায়ীদের আলথ্কভাদব
ি
স্বাবলম্বী েদত
সোয়তা কদর আসদছ।
 সমবায়ীদের সাংগ্টেত কদর নেদশর আথ্-সামাক্জক
ি
উন্নয়দনর অবোন রাখাই আমাদের লয্।
 প্রাকৃলতক েুদ াদগ্
ি
সমবায়ীদের পাদশ োাঁড়াদনাই
আমাদের লয্।
 সমবায়ীদের এবাং গ্রােকদের সদবাচ্চ
ি
নসবা প্রোনই
আমাদের প্রধান উদেশ্।
 বদকয়া ঋণ পলরদশাধ কদর নতু ন ঋণ গ্রেণ কুন।
 একটি স্বণ ি আমানত লেসাব খুদল স্বল্প মুনাফায়
প্রদয়াজনীয় ঋণ গ্রেণ কুন এবাং আমাদের নসবা
লনন।
 সমগ্র নেদশর সরকারী / আধা সরকারী কমকতি
ি
া /
কমচারীদের
ি
জন্ সরল সুদে কনজুমাস ি ঋণ /
ব্ক্ক্তগ্ত ঋণ (Personal Loan) এর সুলবধা লনন।
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 চললত ও লবলভন্ন নময়াদে লাভ জনক Fixed Deposit
(স্থায়ী আমানত) লেসাব খুদল লবদশষ সুলবধা গ্রেণ
কুন।
 লাভজনক লি লপ এস (লিদপাক্জি নপনশন স্কীম) এর
সুলবধা গ্রেণ কুন।
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