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cÖKvkKvj t 2018 

 

cÖKvkK 

RvZxq mÂq Awa`ßi, XvKv| 

 

wb‡`©kbvq 

Rbve mvgQzbœvnvi †eMg 

gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) 

RvZxq mÂq Awa`ßi| 

 

mvwe©K ZË¡veav‡b 

Rbve †gvt Avey Zv‡je 

cwiPvjK (hyM¥ mwPe) 

RvZxq mÂq Awa`ßi| 

 

 

m¤úv`bv KwgwU 

1| Rbve †gvnv¤§` nvexeyi ingvb, cwiPvjK (Dc-mwPe), RvZxq mÂq Awa`ßi| 

2| Rbve ivwRqv †eMg, Dc-cwiPvjK, RvZxq mÂq Awa`ßi| 

3| Rbve gynv¤§` wgRvbyi ingvb, Dc-cwiPvjK, RvZxq mÂq Awa`ßi| 

4| Rbve ‡gvt gvmy`yi ingvb, mnKvix cwiPvjK, RvZxq mÂq Awa`ßi| 

5| Rbve myjZvbv RvwKqv, mnKvix cwiPvjK, RvZxq mÂq Awa`ßi| 

6| Rbve †gvt Aveyj Kvjvg, Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi, RvZxq mÂq Awa`ßi| 

 

 

gy`ªY :  

 

¯̂Z¡ : RvZxq mÂq Awa`ßi, XvKv| 
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m~PxcÎ 

 

 

µwgK bs  welq c„ôv bs 

1  BwZnvm/cUf~wg  

2  RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni eQiwfwËK jÿ¨gvÎv, AR©b Ges AR©‡bi kZKiv nvi  

3  RvZxq mÂq w¯‹gmg~n  

4  

ি মিভি ক জাতীয় স য় অিধদ েরর অিধন  অিফসস েহর িবিনেয়াগ ও নগদায়ন 
মাসিভি ক িচ /ত ঃ (অথবছর-20১৭-১৮) 

 

5  ি মিভি ক িবিনেয়াগ ও নগদায়ন পিরি িতঃ (অথবছর-২০১৫-১৬,২০১৬-১৭,২০১৭-১৮)  

6  mÂ‡qi mdj Kvwnbx  

7  

ি মিভি ক ও িত ান িভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত  
(অথবছর-২০১৫-১৬,২০১৬-১৭,২০১৭-১৮) 

 

8  2016-17 A_©eQ‡ii mv‡_ 2017-18 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv I AR©‡bi Zzjbv  

9  RvZxq mÂq w¯‹‡gi weMZ mvZ eQ‡ii cÖe„w×  

10  RvZxq mÂq Awa`ß‡ii wewfbœ w¯‹‡gi weµ‡qi nvi  

11  জাতীয় স য় ি ম - ৩০ ন ২০১৮ পয ত ি ত দায়  

12  1972-73 A_©eQi †_‡K 2017-18 A_© eQi ch©šÍ avivevwnK wewb‡qvM cwiw ’̄wZ   

13  we`¨gvb RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni gybvdv I Dr‡m Ki KZ©‡bi nvi  

14  1977 mvj †_‡K eZ©gvb (23-05-2015 mv‡j cÖewZ©Z ) ch©šÍ gybvdv nv‡ii µgweKvk  

15  ¯q̂swµq cybtwewb‡qvMmyweav  

16  ¯q̂swµq cybtwewb‡qvMmyweavi µgweKvk  

17  জাতীয় স য় অিধদ েরর ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি   

18  RvZxq mÂq e‡Û wewb‡qv‡Mi gva¨‡g wbe©vwPZ wmAvBwcM‡Yi bv‡gi ZvwjKv  
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BwZnvm/cUf~wg 

 

mÂq-mf¨Zvi ïiæ †_‡KB gvbeKz‡ji Ab¨Zg Af¨vm| ¸nvevmx gvbyl Zv‡`i Pvwn`vi cvwb mÂq K‡i ivL‡Zv, cï ea K‡i 

Zvi Pvgov msiÿY Ki‡Zv, †iv` e„wó kxZ †_‡K wb‡R‡K iÿvi Rb¨| cÖvwYKz‡ji w`‡K ZvKv‡j Avgiv †`L‡Z পাই Zv‡`i 

i‡q‡Q mÂ‡qi Af¨vm|     

mÂq mg„w× Av‡b G K_vwU Abyaveb K‡i Awef³ fvi‡Zi wmgjvq cvewjK †WU G¨v± 1944 Gi আওতায় me©cÖ_g 1944 

mv‡j mÂq `ß‡ii Kvh©µg ïiæ nq| ZrcieZx© kvmbvg‡j G `ßiwU A_© gš¿Yvj‡qi Aaxb Kvh©µg পিরচালনা Ki‡Zv| 

¯v̂axbZvi ci RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi wb‡ ©̀kbvq cvewjK †WU G¨v± 1944 Gi ÿgZv e‡j RvZxq mÂq 

ms ’̄v cÖwZôv Kiv nq| ZrKvjxb miKvi RbM‡Yi ÿz ª̀ ÿz ª̀ mÂq RvZxq mÂq¯‹x‡gi gva¨‡g Avni‡Yi Rb¨ ch©vqµ‡g 

evsjv‡`k mÂqcÎ, WvKNi mÂq e¨vsK, cÖwZiÿv mÂqcÎ, †evbvm mÂqcÎ, 3 eQi †gqv`x mÂqcÎ, 6 gvm AšÍi gybvdv 

wfwËK mÂqcÎ, RvgvbZ mÂqcÎ cÖeZ©b K‡i| Gi D‡Ïk¨ I jÿ¨ wQj †`‡ki Rb‡Mvôx‡K mÂ‡q DØy× K‡i mÂ‡qi 

gva¨‡g Avc`Kvjxb Avw_©K wbivcËv m„wó Ges ciwbf©ikxjZv †_‡K †ewi‡q G‡m wb‡R‡`i ¯ŵbf©i RvwZ wn‡m‡e cÖwZôv 

Kiv| Aciw`‡K miKv‡ii ev‡RU NvUwZ‡Z A_©vqb Ges gy ª̀vùxwZ wbqš¿Y I Dbœqb Kg©KvÛ cwiPvjbvi Rb¨ RvZxq mÂq 

ms ’̄vi Ae`vb Ab¯x̂Kvh©|  

1981 mv‡j Remittance msMÖ‡ni Rb¨ I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ Gi cÖPjb Kiv nq Ges GKB mv‡_ mÂq 

¯‹xgmg~‡ni wewµ e„w×i D‡Ï‡k¨ XvKvmn †`‡ki ¸iæZ¡c~Y© ¯’v‡b 7wU we‡kl mÂq ey¨‡iv Pvjy Kiv nq| cieZx©‡Z 31 RyjvB, 

1984 mv‡j G `ßiwU cwi`ß‡i iƒcvšÍi nq| 1989-90 mv‡j †Rjv mÂq Awdm¸‡jv †Rjv mÂq Awdm/ ey¨‡iv bv‡g 

Zv‡`i mÂq Kvh©µg ïiæ K‡i| 2002 mv‡j Avev‡iv  Remittance Avni‡Yi  Rb¨ BD Gm Wjvi wcÖwgqvg eÛ, BD Gm 

Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ bv‡g Av‡iv ỳwU e‡Ûi cÖeZ©b Kiv nq|  

†m mgq GKRb cwiPvj‡Ki Aax‡b mviv ‡`‡k †Rjv mÂq Awd‡mi Kvh©µg cwiPvwjZ n‡Zv| ZLb †`‡ki mvwe©K 

A_©‰bwZK Dbœq‡b mÂq cwi`ß‡ii Kvh©µg we‡kl িমকা  †i‡L‡Q| ¯‹zj e¨vswKs †_‡K ïiæ K‡i mÂq ÷¨v¤ú msMÖn wQj 

mÂq Kvh©µ‡gi GKwU ¸iæZ¡c~Y© welq| 

mËi I Avwki `k‡K cÖvq cÖwZwU cwiev‡iB cÖvBR eÛ msiwÿZ _vK‡Zv| we‡q Rb¥w`bmn †h †Kvb cvwievwiK Abyôv‡b 

cÖvBR eÛ Dcnvi wn‡m‡e †`qv GKUv †iIqv‡R cwiYZ n‡qwQj, hvi †ik GL‡bv we`¨gvb| ZLb cÖPviYvi e¨vcKZvq 

G‡Kev‡i Z…Yg~j ch©v‡q mÂ‡q DØy× Kiv m¤¢e n‡qwQj, hvi mydj c‡o RvZxq A_©bxwZ‡Z|  

mÂq cwi`ß‡ii ¸iæ‡Z¡i K_v we‡ePbvq G‡b evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi D‡`¨v‡M I mywbw ©̀ó 

wb‡ ©̀kbvq Ges A_©gš¿x g‡nv`‡qi mvwe©K mn‡hvwMZvq 2014 mv‡ji 8 †deªæqvix RvZxq mÂq cwi`ßi‡K Awa`ß‡i DbœxZ 

Kiv nq| G Awa`ßiwU A_© gš¿Yvj‡qi Af¨šÍixY m¤ú` wefv‡Mi GKwU mshy³ `ßi| 

mÂq ey¨‡iv/Awdmmg~n QvovI evsjv‡`k e¨vsK I Zvi Aaxb¯’ e¨vsK Ges †cvó Awd‡mi gva¨‡g  cwiPvwjZ n‡”Q mÂq 

Awa`ß‡ii Kvh©µg| G 3wU Kvh©vj‡qi mswkøó Awdmmg~n   RvZxq mÂq ¯‹x‡gi gva¨‡g wewÿßfv‡e Qwo‡q wQwU‡q _vKv 

mÂqmg~n Avni‡Y ¸iæZ¡c~Y© wgKv cvjb Ki‡Q|  

XvKvq i‡q‡Q RvZxq mÂq Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjq| AvUwU wefvMxq kn‡i i‡q‡Q wefvMxq Awdm| †PŠlwÆ †Rjv m`‡i 

i‡q‡Q †Rjv mÂq Awdm| GQvovI mÂq w¯‹‡gi Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z XvKvknimn wefvMxq kni¸‡jv‡Z 11wU we‡kl ey¨‡iv 

¯’vcb Kiv n‡q‡Q|  
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RvZxq mÂq Awa`ß‡ii D‡Ïk¨ 

RvZxq mÂq Awa`ß‡ii cÖavb KvR RbMY‡K mÂ‡q DØy×KiY Ges wewÿßfv‡e _vKv RbM‡Yi ÿz`ª ÿz ª̀ mÂq 

RvZxq mÂq ¯‹x‡gi gva¨‡g AvniY K‡i miKv‡ii NvUwZ ev‡R‡U A_©vqb Kiv| ‡`‡ki ¯̂í  Av‡qi RbM‡Yi  

g‡a¨  mÂ‡qi cÖeYZv e„w× Kivi gva¨‡g RvZxq mÂq e„w×,RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni gva¨‡g †`‡ki we‡kl 

Rb‡Mvôx †hgb-gwnjv, e‡qv‡R¨ô bvMwiK, AemicÖvß miKvwi Kg©KZ©v-Kg©Pvix, cÖevmx evsjv‡`kx, kvixwiK 

cÖwZeÜx I mgv‡Ri AbMÖmi Rb‡Mvôx‡K Avw_©K I mvgvwRK wbivcËv †eówbi AvIZvq Avbqb, ‰e‡`wkK 

wbf©iZv  n«vm Ges gy`ªvùxwZ wbqš¿‡Y mnvqK f~wgKv cvjb KivB RvZxq mÂq Awa`ß‡ii g~j D‡Ïk¨|  

RvZxq mÂq Awa`ß‡ii Kvh©vejx 

 RbMY‡K mÂ‡q DØy×KiY; 

 RvZxq mÂq w¯‹‡gi †jb‡`b Kvh©µg cwiPvjbv; 

 mÂq w¯‹‡gi w¯Œc, ‡iwRóvi, dig BZ¨vw` gy`ªY, msiÿY I weZiY; 

 mÂq w¯‹‡gi wnmve msiÿY I mgš̂q mvab; 

 evsjv‡`k e¨vsK, Zdwmwj e¨vsK, WvKNi I mÂq Awdmmn AskxRb‡`i mv‡_ mgš̂q mvab| 

 `ÿZv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv; 

 Avw_©K I cÖkvmwbK Kvh©µg cwiPvjbv; 

 mÂq w¯‹‡gi wewagvjv/bxwZgvjv cÖYqb I ev Í̄evqb; 

P¨v‡jÄmg~n 

 mxgve× mvsMVwbK KvVv‡gv; 

 wPivPwiZ wewa-weavb; 

 wbR¯̂ AeKvVv‡gvi Afve; 

 Rbe‡ji ¯í̂Zv, Ach©vß jwRw÷K myweav; 

 wPivPwiZ c×wZ‡Z RvZxq mÂq Awa`ß‡ii †jb-‡`b Kvh©µg m¤úv`b| 

fwel¨r cwiKíbv 

 RvZxq mÂq Awa`ß‡ii AvaywbKvqb I m¤úªmviY; 

o RvZxq mÂq w¯‹‡gi †jb‡`bmn mÂq cÖkvm‡bi  AvaywbKvqb/wWwRUvjvB‡Rkb Kiv; 

o mvsMVwbK  KvVv‡gvi m¤úªmvi‡Yi wbwgË cÖ‡Z¨K Dc‡Rjvq Dc‡Rjv mÂq Awdm 

¯’vcb; 

o RvZxq mÂq Awa`ß‡ii cÖavb Kvhv©jqmn wefvMxq/‡Rjv Kvhv©j‡qi Rb¨ wbR¯̂ feb 

wbg©vY Kiv  

o RvZxq mÂq Awa`ß‡ii Rb¨ GKwU cÖwkÿY cÖwZôvb ¯’vc‡bi wbwgË ÔmÂq GKv‡WgxÕ 

¯’vcb Kiv|  

o w¯Œc‡jm mÂqcÎ Pvjy Kiv Ges 

o EFT-Gi gva¨‡g mÂqcÎ †jb‡`b Kvh©µg cwiPvjbv Kiv| 
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RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni  

eQiwfwËK jÿ¨gvÎv, AR©b Ges AR©‡bi kZKiv nvi 

(2009-10 †_‡K 2017-18 A_©eQi ch©šÍ) 

jÿ¨  (†KvwU UvKvq) AR©b  (†KvwU UvKvq) AR©b  (%) 

A_© eQi 

Rgv g~j cwi‡kva my` cwi‡kva bxU Rgv g~j cwi‡kva my` cwi‡kva bxU Rgv g~j cwi‡kva my` cwi‡kva bxU 

2009-10 22,638.00 14,231.49 7,953.06 8,406.51 25,553.69 13,963.05 6,825.00 11,590.64 113% 98% 86% 138% 

2010-11 20,275.00 14,356.14 7,051.00 5,918.86 17,232.03 15,175.09 6,307.53 2,056.94 85% 106% 89% 35% 

2011-12 18,379.50 14,879.50 7,279.56 3,500.00 18,955.35 18,476.33 7,019.87 479.02 103% 124% 96% 14% 

2012-13 24,328.64 22,355.62 7,596.48 1,973.02 23,326.77 22,553.93 7,980.64 772.84 96% 101% 105% 39% 

2013-14 21,425.00 13,425.00 7,964.00 8,000.00 24,309.60 12,602.28 7,793.61 11,707.31 113% 94% 98% 146% 

2014-15 34,780.00 13,780.00 9,787.00 21,000.00 42,659.78 13,927.14 9,819.85 28,732.64 123% 101% 100% 137% 

2015-16 49,010.00 21,010.00 12,086.43 28,000.00 53,712.45 20,023.85 11,150.50 33,688.60 110% 95% 92% 120% 

2016-17 67,000.00 22,000.00 15,625.00 45,000.00 

  

75,134.73 22,717.27 15,816.86 52,417.46 

  

112% 103% 101% 116% 

2017-18   ৭৮,৬১৭.০০    ৩৪,৬১৭.০০    ২১,৭৫১.০০    ৪৪,০০০.০০      ৭৮,৭৮৪.৬৮    ৩২,২৫৪.৩৮    ২০,০০১.৮৭     ৪৬,৫৩০.৩০   100% 93% 92% 106% 
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wPÎ: eQiwfwËK bxU AR©b|
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RvZxq mÂq w¯‹gmg~n 

 

µwgK mÂq w¯‹gmg~‡ni bvg 

01| 5-eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcÎ  

02| 3-gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqcÎ (3-eQi †gqv`x)  

03| ‡cbkbvi mÂqcÎ (5-eQi †gqv`x)  

04| cwievi mÂqcÎ (5-eQi †gqv`x)  

05| I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ (5-eQi †gqv`x)  

06| BD Gm Wjvi wcÖwgqvg eÛ (3-eQi †gqv`x)  

07| BD Gm Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ (3-eQi †gqv`x)  

08| evsjv‡`k cÖvBReÛ  (100 UvKv g~j¨gvb) 

09| WvKNi mÂq e¨vsKt 

 (K) mvaviY wnmve  

 (L) ‡gqv`x wnmve (3-eQi †gqv`x)  

10| WvK Rxeb exgv 

 

cuvP eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcÎ  

  

1| cÖeZ©b t  1977 m‡b cÖewZ©Z| 

 

2| g~j¨gvb t 10 UvKv; 50 UvKv;  100 UvKv;  500 UvKv;  1,000 UvKv; 

     5,000 UvKv;  10,000 UvKv;  25,000 UvKv;  50,000 UvKv; 

     1,00,000 UvKv;  5,00,000 UvKv;  10,00,000 UvKv| 

 

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t RvZxq mÂq ey¨‡iv, evsjv‡`k e¨vsKmn 

     evwYwR¨K e¨vsKmg~n Ges WvKNi †_‡K µq I bM`vqb Kiv hvq| 

 

4|  ‡gqv` t 5 (cuvP) eQi|  

5| gybvdv t 11.28% (‡gqv`v‡šÍ )| †gqv`c~wZ©i ci bM`vqb Ki‡j GK jÿ UvKvq †gvU gybvdv n‡e 56,400(Qvàvbœ 

nvRvi PvikZ) UvKv| Dr‡m Ki KZ©b 2,820 ( ỳB nvRvi AvUkZ wek) UvKv Ges bxU gybvdv cv‡eb 53,580(‡Zàvbœ 

nvRvi cuvPkZ Avwk) UvKv| Z‡e †gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Ki‡j ‡h nv‡i gybvdv †`Iqv nq Zv wb‡¤œ †`Lv‡bv n‡jvt 

gybvdvi PvU© 

gybvdvi nvi 

cÖwZ 1,00,000 UvKvq 

(cÖvc¨ gybvdv) 

Dr‡m Ki KZ©b 

5% 

bxU cÖ‡`q gybvdv 

1g eQiv‡šÍ 9.35% 9350       467.50   8,882.50  

2q eQiv‡šÍ 9.80% 19600       980.00  18,620.00 

3q eQiv‡šÍ 10.25% 30750    1,537.50  29,212.50  

4_© eQiv‡šÍ 10.75% 43000    2,150.00  40,850.00  

 

6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t  

    (K) mKj †kªwY I †ckvi evsjv‡`kx bvMwiK; 

   (L) AvqKi wewagvjv, 1984 (Ask-2) Gi wewa 49-Gi Dc-wewa (2) G msÁvwqZ ¯x̂K…Z fwel¨ Znwej Ges fwel¨ 

Znwej AvBb, 1925 (1925 Gi 19 bs) Abyhvqx cwiPvwjZ fwel¨ Znwej; 

 

   (M) AvqKi Aa¨v‡`k-1984 Gi 6ô Zdwmj Gi cvU© G Gi Aby‡”Q` 34 Abyhvqx grm Lvgvi, nuvm-gyiMxi Lvgvi, 

†cwj‡UW †cvwëª wdWm Drcv`b, exR Drcv`b, ¯’vbxq Drcvw`Z exR wecYb, Mevw` cïi Lvgvi, ỳ» Ges ỳ»RvZ ª̀‡e¨i 

Lvgvi, e¨vO Drcv`b Lvgvi, D`¨vb Lvgvi cÖKí, †ikg ¸wU‡cvKv cvj‡bi Lvgvi, QÎvK Drcv`b Ges dj I jZvcvZvi 

Pvl n‡Z AwR©Z Avq-hv mswkøó Dc-Ki Kwgkbvi KZ…©K cÖZ¨qbK…Z| 
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 (N) bvevj‡Ki c‡ÿI µq Kiv hvq| 

7| µ‡qi EaŸ©mxgv: 

    K) e¨w³i †¶‡Ît GKK bv‡g 30 j¶ A_ev hyM¥-bv‡g 60 j¶; 

    L) cÖwZôv‡bi †¶‡Î t EaŸ©mxgv †bB| 

 

8| Ab¨vb¨ myweavt 

    (K) GK †gqv‡`i Rb¨ ¯q̂swµqfv‡e cybtwewb‡qvMmyweav we`¨gvb; 

    (L) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

    (M) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU mÂqcÎ Bmy¨ Kiv 

         hvq| 

    (N) mÂqc‡Îi †µZvi g„Zy¨i ci bwgbx mv‡_ mv‡_B A_ev †gqv` 

         DËx‡Y©i ci mÂqcÎ fvw½‡q  wb‡Z cv‡ib| 

    (O) mÂqc‡Î wewb‡qvMKvix Ab¨ Awd‡m (GKB cÖwZôv‡bi) wbeÜb 

         ¯’vbvšÍi K‡i mÂqc‡Îi A_© MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

9| ¯̂qswµq cybtwewb‡qvMmyweavt 

      স য়প  ল  ১৯৭৭ (২৩ ম ২০১৫ পয  সংেশািধত) এর ল -২১- অ যায়ী- 
 “On maturity the principal amount along with the profit accrued thereon shall be 
treated as re-invested for another term only incase the certificates are not encashed and 
the profit payable for the extended period shall be at the rate prevailing on the day the 
renewal is made.”  
 Key points: 

 ¯q̂swµq cybtwewb‡qvMmyweav †gqv` DËxY© Zvwi‡Li Dci wbf©i K‡i; 

 ¯q̂swµq cybtwewb‡qv‡Mi †¶‡Î cybtwewb‡qv‡Mi Zvwi‡Li gybvdvi nvi c«‡hvR¨ n‡e; 

 cybtwewb‡qv‡Mi †¶‡Î cybtwewb‡qv‡Mi Zvwi‡L wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv c«‡hvR¨ n‡e;  

 c«‡hvR¨ nv‡i Dr‡m AvqKi KZ©bc~e©K Aewkó bxU gybvdv ¯̂qswµq cybtwewb‡qvMmyweavi AvIZvq Avm‡e; 
য়ংি য় নঃিবিনেয়ােগর ে  wnmve c×wZ 

gybvdvi nvi 

cÖwZ 1,00,000 UvKvq 

(cÖvc¨ gybvdv) 

Dr‡m Ki KZ©b 

5% 

bxU cÖ‡`q gybvdv 

1g eQiv‡šÍ 9.35% 9350       467.50   8,882.50  

2q eQiv‡šÍ 9.80% 19600       980.00  18,620.00 

3q eQiv‡šÍ 10.25% 30750    1,537.50  29,212.50  

4_© eQiv‡šÍ 10.75% 43000    2,150.00  40,850.00  

 
 

wZb gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqcÎ  

 

1|  cÖeZ©b t 1998 m‡b cÖewZ©Z| 

2| g~j¨gvb t  1,00,000 UvKv; 2,00,000 UvKv; 5,00,000 I 

    10,00,000 UvKv| 

 

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t RvZxq mÂq ey¨‡iv, evsjv‡`k e¨vsKmn evwYwR¨K e¨vsKmg~n Ges WvKNi †_‡K µq I bM`vqb 

Kiv hvq| 

4| ‡gqv` t 3 (wZb) eQi| 

 

5|  gybvdv t 11.04% (‡gqv`v‡šÍ )| cÖwZ wZb gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb Kiv hvq| 1 (GK) j¶ UvKvq cÖwZ wZb gvm 

AšÍi 2760.00 ( ỳB nvRvi mvZkZ lvU) UvKv gybvdv cvIqv hvq| Dr‡m Ki KZ©b 138 (GKkZ AvUwÎk) UvKv Ges bxU 

gybvdv n‡e 2,622.00 ( ỳB nvRvi QqkZ evBk) UvKv| ‡gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Ki‡j 1g eQiv‡šÍ 10.00% Ges 2q 

eQiv‡šÍ 10.50% nv‡i gybvdv cÖvc¨ n‡e Ges AwZwi³ A_© cwi‡kvwaZ n‡q _vK‡j Zv g~j UvKv n‡Z KZ©b K‡i 

mgš̂qc~e©K Aewkó g~j UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| cÖwZ wZb(3) gvm AšÍi cÖ‡`q gybvdvi ZvwjKv wb‡¤œ †`qv n‡jvt  
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gybvdvi PvU© 

mÂqc‡Îi g~j¨gvb 

(UvKv) 

cÖwZ wZb(3) gvm AšÍi 

gybvdvi cwigvY 

Dr‡m Ki KZ©b 

5% 

bxU gybvdvi 

cwigvb 

1,00,000/- 2,760/- 138/- 2,622/- 

2,00,000/- 5,520/- 276/- 5,244/- 

5,00,000/- 1,3800/- 690/- 13,110/- 

10,00,000/- 2,7600/- 1380 26,220 

6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t mKj †kªwY I †ckvi evsjv‡`kx  

    bvMwiK| 

 

 7| µ‡qi EaŸ©mxgvt GKK bv‡g m‡e©v”P 30 (wÎk) j¶ A_ev hyM¥-bv‡g m‡e©v”P 60 (lvU) j¶ UvKv µq Kiv hv‡e| 

 

8| Ab¨vb¨ myweavt 

   (K) ‰ÎgvwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q| 

   (L) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq| 

   (M) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU mÂqcÎ Bmy¨ 

        Kiv hvq| 

   (N) mÂqc‡Îi †µZvi g„Zy¨i ci bwgbx mv‡_ mv‡_B mÂqcÎ fvw½‡q 

        UvKv D‡Ëvjb Ki‡Z cv‡ib A_ev c~Y©  †gqv` ch©šÍ h_vixwZ cÖwZ 

        wZb (3)gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb K‡i †h‡ZI cv‡ib| 

   (O) mÂqc‡Î wewb‡qvMKvix Ab¨ Awd‡m (GKB cÖwZôv‡bi) wbeÜb 

        ¯’vbvšÍi K‡i mÂqc‡Îi A_© MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

 

†cbkbvi mÂqcÎ  

 

1| cÖeZ©b t 2004 m‡b cÖewZ©Z| 

2| g~j¨gvb t  50,000 UvKv;  1,00,000 UvKv; 2,00,000 UvKv; 

               5,00,000 I 10,00,000 UvKv| 

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t RvZxq mÂq ey¨‡iv, evsjv‡`k e¨vsKmn 

     evwYwR¨K e¨vsKmg~n Ges WvKNi †_‡K µq I bM`vqb Kiv hvq| 

4| ‡gqv` t 5 (cuvP) eQi| 

5| gybvdv t ‡gqv`v‡šÍ gybvdv 11.76%| cÖwZ wZb gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb Kiv hvq| 1 (GK) j¶ UvKvq cÖwZ wZb gvm 

AšÍi 2,940.00 ( ỳB nvRvi bqkZ Pwjøk) UvKv gybvdv cvIqv hvq| Dr‡m Ki KZ©b 147 (GK kZ mvZPwjøk) UvKv Ges 

bxU gybvdv 2,793.00 ( ỳB nvRvi mvZkZ wZivbeŸB) UvKv| ‡gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Ki‡j 1g eQiv‡šÍ 9.70%, 2q 

eQiv‡šÍ 10.15%, 3q eQiv‡šÍ 10.65%, 4_© eQiv‡šÍ 11.20% nv‡i gybvdv cÖvc¨ n‡e Ges AwZwi³ A_© cwi‡kvwaZ n‡q 

_vK‡j Zv g~j UvKv n‡Z KZ©b K‡i mgšq̂c~e©K Aewkó g~j UvKv cwi‡kva Ki‡Z n‡e| cÖwZ wZb(3) gvm AšÍi cÖ‡`q 

gybvdvi ZvwjKv wb‡¤œ †`qv n‡jvt  

gybvdvi PvU© 

mÂqc‡Îi g~j¨gvb 

(UvKv) 

cÖwZ wZb(3) gvm AšÍi gybvdvi 

cwigvY 

Dr‡m Ki KZ©b 

5% 

bxU gybvdvi 

cwigvY 

50,000/- 1470/- 73.50 1396.50 

1,00,000/- 2,940/- 147.00 2793.00 

2,00,000/- 5,880/- 294.00 5586.00 

5,00,000/- 14,700/- 735.00 13965.00 

10,00,000 29,400/- 1470.00 27930.00 
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6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t AemicÖvß miKvix, Avav-miKvix, ¯v̂qË¡kvwmZ, Avav-¯̂vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡bi 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix, mycÖxg †Kv‡U©i AemicÖvß gvbbxq wePvicwZMY, mk ¿̄ evwnbxi AemicÖvß m`m¨ Ges g„Z PvKzixRxexi 

cvwievwiK †cbkb myweav‡fvMx  ¯v̂gx/ ¿̄x/mšÍvb| 

 

7| µ‡qi EaŸ©mxgvt cÖvß Avby‡ZvwlK I fwel¨ Znwe‡ji A_© wgwj‡q 

     GKK bv‡g m‡e©v”P 50 (cÂvk) j¶ UvKv| 

 

8| Ab¨vb¨ myweavt 

    (K) ‰ÎgvwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q| 

 

    (L) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq| 

 

    (M) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU mÂqcÎ Bmy¨ Kiv 

         hvq| 

    (N) mÂqc‡Îi †µZvi g„Zy¨i ci bwgbx mv‡_ mv‡_B A_ev †gqv` 

        DËx‡Y©i ci mÂqcÎ fv½v‡Z cv‡ib| 

 

    (O) mÂqc‡Î wewb‡qvMKvix Ab¨ Awd‡m (GKB cÖwZôv‡bi) wbeÜb 

        ¯’vbvšÍi K‡i mÂqc‡Îi A_© MÖnY Ki‡Z cv‡ib| 

 

cwievi mÂqcÎ  

 

1| cÖeZ©b t 2009 m‡b cÖewZ©Z| 

  

2| g~j¨gvb t 10,000 UvKv;  20,000 UvKv;  50,000 UvKv; 

     1,00,000 UvKv;  2,00,000 UvKv; 5,00,000 UvKv Ges  

     10,00,000 UvKv| 

 

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t RvZxq mÂq ey¨‡iv, evsjv‡`k e¨vsKmn 

     evwYwR¨K e¨vsKmg~n Ges WvKNi †_‡K µq I bM`vqb Kiv hvq| 

 

4|  ‡gqv` t 5 (cuvP) eQi| 

 

5| gybvdv t †gqv`v‡šÍ gybvdv 11.52%| cÖwZ gv‡m gybvdv D‡Ëvjb Kiv      hvq| 1 (GK) j¶ UvKvq cÖwZ gv‡m 960.00 

(bqkZ lvU) UvKv gybvdv cvIqv hvq| Dr‡m Ki KZ©b 48 (AvU Pwjøk) UvKv  Ges bxU gybvdv 912.00 (bqkZ evi) 

UvKv| ‡gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Ki‡j 1g eQiv‡šÍ 9.50%, 2q eQiv‡šÍ 10.00%, 3q eQiv‡šÍ 10.50%, 4_© eQiv‡šÍ 

11.00% nv‡i gybvdv cÖvc¨ n‡e Ges AwZwi³ A_© cwi‡kvwaZ n‡q _vK‡j Zv g~j UvKv n‡Z KZ©b K‡i mgšq̂c~e©K Aewkó 

g~j UvKv cwi‡kva Kiv n‡e| 

     

 wewfbœ g~j¨gv‡bi mÂqc‡Îi cvkvcvwk cÖwZ gv‡m  cÖ‡`q gybvdvi ZvwjKv wb‡¤œ †`qv n‡jvt  

gybvdvi PvU© 

mÂqc‡Îi g~j¨gvb 

(UvKv) 

cÖwZ gv‡m gybvdvi cwigvY Dr‡m Ki KZ©b 

5% 

bxU gybvdvi 

cwigvY 

10,000 96                4.80                91.20  

20,000 192                9.60              182.40  

50,000 480              24.00             456.00  

100,000 960              48.00              912.00  

200,000 1920              96.00           1,824.00  

500,000 4800            240.00           4,560.00  

1,000,000 9600            480.00           9,120.00  
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6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t 

 

    (K)18 (AvVvi) I Z ỳaŸ© eq‡mi †h †Kvb evsjv‡`kx gwnjv, 

    (L) †h †Kvb evsjv‡`kx kvixwiK cÖwZeÜx (cyiæl I gwnjv)Ges 

    (M) 65 ( cuqlwÆ) I Z ỳaŸ© †h †Kvb evsjv‡`kx (cyiæl I gwnjv) 

        bvMwiK|  

 

7| µ‡qi EaŸ©mxgvt GKK bv‡g m‡e©v”P 45 (cuqZvwjøk) j¶ UvKv|   

 

8| Ab¨vb¨ myweavt 

    (K) gvwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q| 

    (L) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq| 

    (M) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU mÂqcÎ Bmy¨ Kiv 

         hvq| 

    (N) mÂqc‡Îi †µZvi g„Zy¨i ci bwgbx mv‡_ mv‡_B mÂqcÎ fvw½‡q 

        UvKv D‡Ëvjb Ki‡Z cv‡ib A_ev c~Y©  †gqv` ch©šÍ h_vixwZ gv‡m  

        gv‡m gybvdv D‡Ëvjb K‡i †h‡ZI cv‡ib | 

    (O) mÂqc‡Î wewb‡qvMKvix Ab¨ Awd‡m (GKB cÖwZôv‡bi) wbeÜb 

        ¯’vbvšÍi K‡i mÂqc‡Îi A_© MÖnY Ki‡Z cvi‡eb| 

 
 

WvKNi mÂq e¨vsK 

 

1|  cÖeZ©b t 1872 m‡b cÖewZ©Z| 

     K) mvaviY wnmvet 

 

2| gybvdv t 7.5% (mij nv‡i) 

 

3| hviv wewb‡qvM Ki‡Z cvi‡eb t  

    (K) mKj †kªwY I †ckvi evsjv‡`kx bvMwiK| 

    (L) bvevj‡Ki c‡ÿI G wnmve †Lvjv hvq| 

 

4| wewb‡qv‡Mi DaŸ©mxgv t GKK bv‡g m‡e©v”P 30 j¶ UvKv Ges hyM¥-bv‡g 

     m‡e©v”P 60 j¶ UvKv| 

 

5| Ab¨vb¨ myweav t  

(K) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

(L) GK gv‡miI gybvdv cÖ‡`q| 

  

 L) ‡gqv`x wnmvet 

1| gybvdvt ‡gqv`v‡šÍ (3 eQi) 11.28%| 

     1,00,000 (GK jÿ) UvKv wewb‡qvM Ki‡j †gqv`v‡šÍ 33,840  (‡ZwÎk nvRvi AvUkZ Pwjøk) UvKv cvIqv hvq| 

10% nv‡i Dr‡m Ki  KZ©b 3384 (wZb nvRvi wZbkZ Pzivwk) UvKv Ges bxU cÖ‡`q gybvdv 30,456 (wÎk nvRvi PvikZ 

Qvàvbœ) UvKv| Z‡e 1 (GK) eQi, 2 ( ỳB) eQi A_ev 3 (wZb) eQi †gqv`x wnmve †Lvjv hvq| AvgvbZKvix B”Qv Ki‡j 

cÖwZ 6 gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb Ki‡Z cv‡ib| G‡¶‡Î cÖwZ 6 gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb bv Ki‡j wewb‡qvMKvix †h nv‡i 

gybvdv cv‡eb Zv wb¤œ iƒct 

 

wba©vwiZ †gqv` gybvdvi nvi 

01 (GK) eQ‡ii Rb¨ 10.20% 

02 ( ỳB) eQ‡ii Rb¨ 10.70% 

03 (wZb) eQ‡ii Rb¨ 11.28% 
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6 gvm AšÍi gybvdv D‡Ëvjb  Ki‡j wewb‡qvMKvix †h nv‡i gybvdv cv‡eb Zv wb¤œ iƒct 

wba©vwiZ †gqv` gybvdvi nvi 

01 (GK) eQ‡ii Rb¨ 9.00% 

02 ( ỳB) eQ‡ii Rb¨ 9.50% 

03 (wZb) eQ‡ii Rb¨ 10.00% 

 

2| hviv wewb‡qvM Ki‡Z cv‡ib t  

      (K) mKj †kªwY I †ckvi evsjv‡`kx bvMwiK| 

      (L) bvevj‡Ki c‡ÿI G wnmve †Lvjv hvq| 

 

3| wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv t GKK wn‡m‡e 30 j¶ UvKv A_ev hyM¥ wn‡m‡e 60 j¶ UvKv| 

 

4| Ab¨vb¨ myweav t  

   (K) mKj †kªwY I †ckvi evsjv‡`kx bvMwiK G cÖK‡í wnmve Lyj‡Z  

    cv‡ib; 

   (L) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

   (M) ¯^qswµq cybtwewb‡qvMmyweav cvIqv hvq| 

 

WvK Rxeb exgv  

 

1| cÖeZ©b t 1872 m‡b cÖewZ©Z| WvK Rxeb exgv miKvi KZ©„K 

                cwiPvwjZ| 

 

(1) hviv G exgv Ki‡Z cv‡ib t  19 †_‡K 55 eQi eqmx mKj †kªwY 

     I †ckvi evsjv‡`kx bvMwiK| 

 

(2)  cwjwmi aiY t  (K) Rxeb Pzw³ exgv;    (L) †gqv`x exgv;     

(M) wk¶v ‡gqv`x exgv;   (O)  weevn exgv;  

(P) G‡Ûv‡g›U exgv| 

 

(3) Ab¨vb¨ myweav t 

(K) AvqKi wi‡eU cvIqv hvq  

(L) wcÖwgqv‡gi nvi Kg †evbv‡mi cwigvY †ekx  

(M) 100% SuywKi wbivcËv  

(N) AvKw¯§K g„Zz¨ I wPi-AÿgZvi g½j weavb Pzw³  

(O) Wv³vix cixÿv Qvov cwjwm| 

(3) cÖPwjZ †evbvm t  

 

 exgvi †kªwY |                   cÖwZ nvRv‡i cÖwZ eQ‡i †evbvm 

(K) AvRxeb exgv       42.00 UvKv 

(L) ‡gqv`x exgv       33.00 UvKv 

 

evsjv‡`k cÖvBR eÛ  

 

100 UvKv g~j¨gv‡bi cÖvBR eÛ Pvjy i‡q‡Q| 

1| cÖeZ©b t 1995 m‡b cÖewZ©Z 

2| cyi¯‹vit cÖwZ Wª †Z cÖwZ wmwi‡R cyi¯‹vit 

(K) 6,00,000 UvKvi cÖ_g cyi¯‹vi GKwU 

(L) 3,25,000 UvKvi wØZxq cyi¯‹vi GKwU 

(M) 1,00,000 UvKvi Z…Zxq cyi¯‹vi ỳÕwU 

(N)    50,000 UvKvi PZz_© cyi¯‹vi ỳÕwU 

(O)    10,000 UvKvi cÂg cyi¯‹vi PwjøkwU 
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3| Ab¨vb¨ Z_¨vejx t 

(K) cÖwZ wmwi‡R e‡Ûi msL¨v 10 jÿ| 

(L) cÖwZ wZb gvm AšÍi (31 Rvbyqvix, 30 GwcÖj, 31 RyjvB I 31 

      A‡±vei) ÔWªÕ AbywôZ nq| 

 (M) e‡Û wb‡ ©̀wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~b¨Zg 2 (`yB) gvm AwZµ‡gi 

      ci D³ eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e| 

(N)cyi¯‹vicÖvß eÛ †dir †`qv nq bv, Z‡e e‡Û AwfwnZ g~j¨ cyi¯‹v‡ii A‡_©i mv‡_ cÖ`vb Kiv nq| 

 (O) ÔWªÕ Abyôv‡bi wba©vwiZ ZvwiL n‡Z ỳB eQ‡ii g‡a¨ cyi¯‹v‡ii 

      UvKv `vex Ki‡Z nq|  

(P) cyi¯‹vicÖvß A_© n‡Z 20% Dr‡m Ki KZ©b K‡i cyi¯‹v‡ii UvKv cÖ̀ vb Kiv nq| 

I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ 

 

1| cÖeZ©b t 1981 m‡b cÖewZ©Z| 

2| g~j¨gvb t 25,000 UvKv; 50,000 UvKv; 1,00,000 UvKv;  2,00,000 UvKv; 5,00,000 UvKv;10,00,000 Ges 

50,00,000 UvKv 

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t evsjv‡`k e¨vsK Ges we‡`‡k Aew¯’Z evsjv‡`‡ki Zdwmjx e¨vs‡Ki kvLv,G·‡PÄ nvDm,G·‡PÄ 

†Kv¤úvbx I †`‡k †h mKj e¨vs‡K ‰e‡`wkK gy ª̀v wnmve (Gd.wm GKvD›U) †Lvjv hvq, †m mKj e¨vsK †_‡K µq Kiv hvq| 

4| ‡gqv` t 5 (cuvP) eQi|  

5| gybvdvi nvi t 12.00 % (Pµe„w× nv‡i)  

6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t  

(K) ‰ea I‡qR Avb©vi wb‡R ev Av‡e`b c‡Î D‡jøwLZ e¨w³ ev evsjv‡`‡k Zvi †ewbwdwmqvixi bv‡g ‰e‡`wkK gy ª̀vq µq 

Kiv hvq| 

(L) we‡`‡k evsjv‡`k `~Zvev‡m Kg©iZ evsjv‡`k miKv‡ii Kg©KZ©v I Kg©Pvix KZ…©K µq Kiv hvq| 

 

7| µ‡qi EaŸ©mxgv: EaŸ©mxgv †bB| 

 

8| Ab¨vb¨ myweav t  

(K) 40% †_‡K 50% ch©šÍ g„Zz¨-SuywKi myweav i‡q‡Q; 

(L) ¯q̂swµqfv‡e cybtwewb‡qvMmyweav cÖ‡`q; 

(M) lvb¥vwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q; 

(N) e‡Ûi wecix‡Z FY MÖn‡Yi myweav i‡q‡Q; 

(O) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

(P) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU eÛ Bmy¨i my‡hvM i‡q‡Q| 

(Q) AvU †KvwU UvKv ev Z`yaŸ© evsjv‡`wk gy ª̀v wewb‡qvMKvixi Rb¨ wm. AvB.wc (C.I.P) myweav i‡q‡Q; 

(R) Gdwm GKvD›U _vKvi †Kvb eva¨evaKZv †bB| 

(S) G e‡Û wewb‡qvMK…Z A_© I AwR©Z gybvdv AvqKi gy³| 
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BD. Gm. Wjvi wcÖwgqvg eÛ 

  

1| cÖeZ©b:  2002  m‡b cÖewZ©Z| 

2|g~j¨gvb t BD.Gm. Wjvi 500; BD.Gm. Wjvi 1,000;  BD.Gm. Wjvi 5,000; BD.Gm. Wjvi 10,000 Ges BD.Gm. 

Wjvi 50,000|  

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t evsjv‡`k e¨vsK Ges evsjv‡`k e¨vsK KZ…©K Aby‡gvw`Z Zdwmjx e¨vs‡Ki wba©vwiZ kvLvmg~n; 

†hLv‡b ˆe‡`wkK gy ª̀vq wnmve †Lvjv hvq|  

4| ‡gqv` t 3 (wZb) eQi|  

5| gybvdvi nvi t ‡gqv`v‡šÍ gybvdv 7.50%| Z‡e †gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Kiv n‡j 1g eQiv‡šÍ 6.50% Ges 2q 

eQiv‡šÍ 7.00% nv‡i gybvdv cÖ‡`q n‡e| 

6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t Awbevmx evsjv‡`kx Ges evsjv‡`kx es‡kv™¢~Z we‡`kx bvMwiK|  

7| µ‡qi EaŸ©mxgv: EaŸ©mxgv †bB| 

 

8| Ab¨vb¨ myweav t  

(K) 15% †_‡K 25% ch©šÍ g„Zz¨-SuywKi myweav i‡q‡Q; 

(L) ¯q̂swµqfv‡e cybtwewb‡qvM myweav we`¨gvb; 

(M) lvb¥vwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q; 

(N) e‡Ûi wecix‡Z FY MÖn‡Yi myweav i‡q‡Q; 

(O) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

(P) GK wgwjqb ev Z ỳaŸ© BD.Gm. Wjvi wewb‡qvMKvixi Rb¨ wm. AvB.wc (C.I.P) myweav i‡q‡Q; 

(Q) Gdwm GKvD›U _vKvi †Kvb eva¨evaKZv †bB| 

(R) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU eÛ Bmy¨i my‡hvM i‡q‡Q; 

(S) evsjv‡`kx gy ª̀vq gybvdv cÖ‡`q; 

(T) G e‡Û wewb‡qvMK…Z A_© I AwR©Z gybvdv AvqKi gy³| 

 

BD. Gm. Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ 

  

1| cÖeZ©b t 2002 m‡b cÖewZ©Z 

2| g~j¨gvb t BD.Gm. Wjvi 500; BD.Gm. Wjvi 1,000;  BD.Gm. Wjvi 5,000; BD.Gm. Wjvi 10,000 Ges 

BD.Gm. Wjvi 50,000|   

3| ‡Kv_vq cvIqv hvq t evsjv‡`k e¨vsK Ges evsjv‡`k e¨vsK KZ…©K Aby‡gvw`Z Zdwmjx e¨vs‡Ki wba©vwiZ kvLvmg~n; 

†hLv‡b ˆe‡`wkK gy ª̀vq wnmve †Lvjv hvq|  

4| ‡gqv` t 3 (wZb) eQi|  

5| gybvdvi nvi t ‡gqv`v‡šÍ gybvdv 6.50%| †gqv`c~wZ©i c~‡e© bM`vqb Kiv n‡j 1g eQiv‡šÍ 5.50% Ges 2q eQiv‡šÍ 

6.00% nv‡i gybvdv cÖ‡`q n‡e| 

6| hviv µq Ki‡Z cvi‡eb t Awbevmx evsjv‡`kx Ges evsjv‡`kx es‡kv™¢~Z we‡`kx bvMwiK|  

7| µ‡qi EaŸ©mxgv: EaŸ©mxgv †bB| 

8| Ab¨vb¨ myweav t  

(K) BD.Gm. Wjvi A_ev evsjv‡`kx gy ª̀vq gybvdv cÖ‡`q; 

(L) ¯q̂swµqfv‡e  cybtwewb‡qvM myweav we`¨gvb; 

(M) lvb¥vwmKwfwË‡Z gybvdv cÖ‡`q; 

(N) e‡Ûi wecix‡Z FY MÖn‡Yi myweav i‡q‡Q; 

(O) bwgbx wb‡qvM Kiv hvq / cwieZ©b I evwZj Kiv hvq; 

(P) GK wgwjqb ev Z ỳ×© BD.Gm. Wjvi wewb‡qvMKvixi Rb¨ wm. AvB.wc (C.I.P) myweav i‡q‡Q; 

(Q) nvwi‡q †M‡j, cy‡o †M‡j ev bó n‡j Wywcø‡KU eÛ Bm~¨i my‡hvM i‡q‡Q; 

(R) G e‡Û wewb‡qvMK…Z A_© I AwR©Z gybvdv AvqKi gy³| 

(S) 15% †_‡K 25% ch©šÍ g„Zz¨-SuywKi myweav i‡q‡Q; 

(T) Gdwm GKvD›U _vKvi †Kvb eva¨evaKZv †bB| 
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ি মিভি ক ডাক িবভােগর িবিনেয়াগ ও নগদায়ন মাসওয়াির পিরি িতঃ (অথবছর-২০১৭-১৮) 
(AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

ি েমর নাম সময় খাত 
১। িতর া 
স য়প  

২। ৫-বছর ময়াদী 
বালােদশ স য়প  

৬। পিরবার স য়প  
৭। ৩-মাস অ র 

নাফিভি ক স য়প র 
৯। পনশনার 

স য়প  
(ক) সাধারণ 

িহসাব 
(খ) ময়াদী  

িহসাব 
(গ) বানাস 

িহসাব 
১১। ডাক 

জীবন বীমা 

উপ- মাটঃ সবেমাটঃ 

ন/১৮ জমা 0 104.87 1126.602 937.8 122.35 227.618 881.08 0 7.70 3408.02 3408.02 
 ল পিরঃ ০.০১ ১৯.৮৫ ৩৫৭.৪২ ৪১৬.৮০ ৩৬.৮৭ ১৮৮.১৫ ৩৯৮.২৬ - ৫.৬৩ ১,৪২৩.০০ ১,৪২৩.০০ 
 নাফা পিরঃ ০.০১ ৮.১৩ ৪২৩.৮৬ ২০৫.২২ ৪৯.১৪ ৫.৫৪ ১২৫.৫২ - ১.৭২ ৮১৯.১৩ ৮১৯.১৩ 
 নীট (০.০১) ৮৫.০২ ৭৬৯.১৮ ৫২১.০০ ৮৫.৪৮ ৩৯.৪৭ ৪৮২.৮২ - ২.০৬ ১,৯৮৫.০২ ১,৯৮৫.০২ 
ম/১৮ জমা - ৪৫.৭১ ১,২৭৩.০০ ১,০৪৬.৬৯ ১৩৫.৫৯ ৯৮৫.৩৬ ২৩৪.৪৩ - ৯.০০ ৩,৭২৯.৭৮ ৩,৭২৯.৭৮ 

 ল পিরঃ ০.০৪ ৯.৬০ ৪৩৪.৮৯ ৬০১.৪০ ৩৭.০৭ ৫১৭.২৩ ২৩৫.৫৩ - ৮.২০ ১,৮৪৩.৯৭ ১,৮৪৩.৯৭ 
 নাফা পিরঃ ০.০৬ ৫.২৭ ৪৯৩.৪১ ২৪৯.৪৭ ৬০.০০ ১৫৮.৯৮ ৪.৭২ - ২.৪৬ ৯৭৪.৩৮ ৯৭৪.৩৮ 
 নীট (০.০৪) ৩৬.১০ ৮৩৮.১১ ৪৪৫.২৯ ৯৮.৫২ ৪৬৮.১৩ (১.১০) - ০.৮০ ১,৮৮৫.৮১ ১,৮৮৫.৮১ 
এি ল/১৮ জমা - ৪৪.৭৫ ১,৩১৯.৪১ ১,০২৯.৬৫ ১৬৩.৬৪ ২৪৫.৭০ ১,০৪৪.৫০ - ৭.৯২ ৩,৮৫৫.৫৬ ৩,৮৫৫.৫৬ 
 ল পিরঃ ০.০১ ১০.২৭ ৪৫০.৯১ ৫৬৯.০৫ ৩৮.৩২ ২৪৫.৪১ ৫২৭.৮৭ - ৬.৯৪ ১,৮৪৮.৭৮ ১,৮৪৮.৭৮ 
 নাফা পিরঃ ০.০১ ৪.৪০ ৪৪৫.৩৬ ২১৮.৪৬ ৫১.৭১ ৫.২৯ ১৬৩.২৭ - ২.২৭ ৮৯০.৭৭ ৮৯০.৭৭ 
 নীট (০.০১) ৩৪.৪৮ ৮৬৮.৫০ ৪৬০.৬০ ১২৫.৩১ ০.২৯ ৫১৬.৬৩ - ০.৯৮ ২,০০৬.৭৮ ২,০০৬.৭৮ 
মাচ/১৮ জমা - ৪০.৫৭ ১,২১৫.৮৬ ৯৬২.৩৮ ১৬২.৫০ - ১,০৭২.৩৬ ২৪৮.২৭ ৭.৫৬ ৩,৭০৯.৪৯ ৩,৭০৯.৪৯ 
 ল পিরঃ ০.০২ ৯.৭৭ ৪০১.৫৭ ৫১৩.৯২ ৩৯.৫০ - ৫১৪.১০ ২৩৩.৬৪ ৬.৫১ ১,৭১৯.০৪ ১,৭১৯.০৪ 
 নাফা পিরঃ ০.০৩ ৩.৯৩ ৪২১.৬৩ ২০৩.৩৮ ৪৯.১১ - ১৪৪.৩৭ ৫.২৭ ১.৯৪ ৮২৯.৬৭ ৮২৯.৬৭ 
 নীট (০.০২) ৩০.৮০ ৮১৪.২৯ ৪৪৮.৪৬ ১২২.৯৯ - ৫৫৮.২৬ ১৪.৬৩ ১.০৪ ১,৯৯০.৪৫ ১,৯৯০.৪৫ 
ফ য়ারী/১৮ জমা - ৪২.৫৬ ১,৩৫৬.৫৭ ১,০৪৫.৭০ ১৬৮.৪৫ ২৩৩.৭৬ ১,০৫২.০১ - ৬.১৮ ৩,৯০৫.২৪ ৩,৯০৫.২৪ 

 ল পিরঃ ০.০০ ৮.৬২ ৪০৪.৮৯ ৪৪৭.৪০ ৪০.৪৫ ২২১.০০ ৪৩৬.৫৩ - ৬.১৩ ১,৫৬৫.০৩ ১,৫৬৫.০৩ 
 নাফা পিরঃ ০.০১ ৩.১৪ ৩৮১.৩০ ১৯৩.৮২ ৪৬.৬৮ ৪.৫৭ ১১৯.৭২ - ১.৭০ ৭৫০.৯৪ ৭৫০.৯৪ 
 নীট (০.০০) ৩৩.৯৪ ৯৫১.৬৮ ৫৯৮.৩০ ১২৮.০০ ১২.৭৬ ৬১৫.৪৮ - ০.০৫ ২,৩৪০.২১ ২,৩৪০.২১ 
জা য়ারী/১৮ জমা - ৪৮.৫৪ ১,৫৪৭.৫৪ ১,২৬৮.২৮ ২০৮.৪৩ ২৬০.২০ ১,৩০৬.০০ - ৮.৯৯ ৪,৬৪৭.৯৯ ৪,৬৪৭.৯৯ 
 ল পিরঃ ০.০৪ ১০.০৯ ৪৫৫.৯৬ ৪৯১.৮৬ ৪৫.২২ ২৫৩.৫১ ৫১৩.৩০ - ৮.৩৪ ১,৭৭৮.৩২ ১,৭৭৮.৩২ 
 নাফা পিরঃ ০.০৬ ৮.১৫ ৪৫৫.৬২ ২২৬.৪৯ ৫৩.৩৩ ৫.৬৪ ১৪৫.৯৯ - ২.৪৪ ৮৯৭.৭২ ৮৯৭.৭২ 
 নীট (০.০৪) ৩৮.৪৬ ১,০৯১.৫৭ ৭৭৬.৪২ ১৬৩.২১ ৬.৬৯ ৭৯২.৭০ - ০.৬৬ ২,৮৬৯.৬৭ ২,৮৬৯.৬৭ 
িডেস র/১৭ জমা - ৩৭.৫০ ৯৯৬.০৬ ৬৮১.৬৩ ১৩৫.৩০ ২১৬.১২ ৯০২.৭৬ - ৫.৯৫ ২,৯৭৫.৩২ ২,৯৭৫.৩২ 
 ল পিরঃ ০.০১ ৮.৯১ ৩৪১.০৯ ৩৭১.৯৩ ৩৭.৬৫ ২১৪.১৭ ৪১১.২৩ - ৬.৬৮ ১,৩৯১.৬৮ ১,৩৯১.৬৮ 
 নাফা পিরঃ ০.০২ ৪০.৩৮ ৩১৬.৩৬ ১৮৮.২৪ ৪৩.৫৫ ৪.৮২ ১১৩.৭৬ - ১.৯৮ ৭০৯.১০ ৭০৯.১০ 
 নীট (০.০১) ২৮.৬০ ৬৫৪.৯৭ ৩০৯.৭০ ৯৭.৬৫ ১.৯৫ ৪৯১.৫৪ - (০.৭৩) ১,৫৮৩.৬৪ ১,৫৮৩.৬৪ 
নেভ র/১৭ জমা - ৪৮.৯৮ ১,২৩৭.৬২ ৭২১.৮৪ ২০০.৩৬ ২৪৭.৬৫ ১,০৪৯.১২ - ৫.৭৯ ৩,৫১১.৩৫ ৩,৫১১.৩৫ 
 ল পিরঃ ০.০২ ১০.৬৭ ৩৭২.৩৪ ৩৯৫.৬৮ ৪৪.০৪ ১৯৯.৫৭ ৪২৬.৬৮ - ৭.০৫ ১,৪৫৬.০৬ ১,৪৫৬.০৬ 
 নাফা পিরঃ ০.০৩ ৪.৪২ ৩৮৪.৪৪ ১৯৪.২৯ ৪৫.৯৭ ৫.০৪ ১১৫.৭৮ - ২.০৫ ৭৫২.০১ ৭৫২.০১ 
 নীট (০.০২) ৩৮.৩২ ৮৬৫.২৭ ৩২৬.১৬ ১৫৬.৩২ ৪৮.০৮ ৬২২.৪৪ - (১.২৭) ২,০৫৫.২৯ ২,০৫৫.২৯ 
অে াবর/১৭ জমা - ৪৫.৬৪ ১,৫৩৩.৪৮ ৯৮৭.৪৩ ১৯১.৯৫ ২৪৭.৬৮ ১,১১৪.১১ - ৬.৭১ ৪,১২৭.০১ ৪,১২৭.০১ 
 ল পিরঃ ০.০২ ৯.৮২ ৪১৩.০০ ৪১৮.২০ ৪৪.০৯ ২০৭.৬২ ৪২৩.৩৩ - ৯.০৫ ১,৫২৫.১২ ১,৫২৫.১২ 
 নাফা পিরঃ ০.০৩ ৫.৪৮ ৪০২.১৫ ১৯৭.৪২ ৪৮.৮৯ ৩.৮৩ ১২৮.৬১ - ২.৬৫ ৭৮৯.০৭ ৭৮৯.০৭ 
 নীট (০.০২) ৩৫.৮২ ১,১২০.৪৮ ৫৬৯.২৩ ১৪৭.৮৬ ৪০.০৭ ৬৯০.৭৯ - (২.৩৩) ২,৬০১.৮৯ ২,৬০১.৮৯ 
সে র/১৭ জমা - ৪৩.৬২ ৯১২.৩৫ ৮৬২.৪০ ১৬৫.৭০ ২২৪.১৬ ১,০৪৪.৫২ - ৬.৮৭ ৩,২৫৯.৬১ ৩,২৫৯.৬১ 
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ি েমর নাম সময় খাত 
১। িতর া 
স য়প  

২। ৫-বছর ময়াদী 
বালােদশ স য়প  ৬। পিরবার স য়প  

৭। ৩-মাস অ র 
নাফিভি ক স য়প র 

৯। পনশনার 
স য়প  

(ক) সাধারণ 
িহসাব 

(খ) ময়াদী  
িহসাব 

(গ) বানাস 
িহসাব 

১১। ডাক 
জীবন বীমা 

উপ- মাটঃ সবেমাটঃ 

 ল পিরঃ ০.০৬ ৮.১০ ৩২৭.০২ ৩৪৪.৯৯ ৩৩.২৯ ১৪৯.৭২ ৩৪০.৩৫ - ৫.৯৯ ১,২০৯.৫২ ১,২০৯.৫২ 
 নাফা পিরঃ ০.০২ ৫.১১ ৩৩৭.৪৪ ১৬১.৯৪ ৩৫.৮৩ ২.৮১ ১১০.৪৩ - ১.৯১ ৬৫৫.৫০ ৬৫৫.৫০ 
 নীট (০.০৬) ৩৫.৫১ ৫৮৫.৩৩ ৫১৭.৪২ ১৩২.৪১ ৭৪.৪৪ ৭০৪.১৬ - ০.৮৮ ২,০৫০.০৯ ২,০৫০.০৯ 
আগ /১৭ জমা - ৯১.৭০ ১,০৫২.৮৩ ১,০১৪.২৫ ২২৯.৮২ ২৪০.৭৯ ৯৯৬.২৬ - ৬.৭৬ ৩,৬৩২.৪২ ৩,৬৩২.৪২ 
 ল পিরঃ ০.০১ ১১.৮২ ৩৫৩.৬০ ৩৬০.৪৫ ৪০.৩১ ১৮১.৮১ ৩৮৫.৮৭ - ৭.১৯ ১,৩৪১.০৫ ১,৩৪১.০৫ 
 নাফা পিরঃ ০.০২ ৫.৯২ ৯৯১.২৬ ১৮৮.৯২ ৪৩.১২ ৪.১৩ ১২১.০২ - ২.১৮ ১,৩৫৬.৫৭ ১,৩৫৬.৫৭ 
 নীট (০.০১) ৭৯.৮৯ ৬৯৯.২৪ ৬৫৩.৮০ ১৮৯.৫১ ৫৮.৯৮ ৬১০.৩৯ - (০.৪৩) ২,২৯১.৩৭ ২,২৯১.৩৭ 

লাই/১৭ জমা - ৫৫.২৫ ১,১৩০.০৩ ৯১৯.৯১ ২৭৩.০৯ ২৪৩.৫৫ ৯৬৩.৮৯ - ৭.১৮ ৩,৫৯২.৯০ ৩,৫৯২.৯০ 
 ল পিরঃ ০.০৪ ১৫.৩৪ ৩৩৬.২৪ ২৮৩.৭১ ৪৫.৬৩ ১৫৯.১০ ৩২৪.৫৬ - ৬.৮২ ১,১৭১.৪৪ ১,১৭১.৪৪ 
 নাফা পিরঃ ০.০৬ ৫.৪৬ ৩৪৯.৩৮ ১৬২.৬৮ ৪১.৪৯ ৩.৭০ ১০১.২২ - ২.৫১ ৬৬৬.৫২ ৬৬৬.৫২ 
 নীট (০.০৪) ৩৯.৯১ ৭৯৩.৭৯ ৬৩৬.২০ ২২৭.৪৬ ৮৪.৪৫ ৬৩৯.৩৩ - ০.৩৬ ২,৪২১.৪৬ ২,৪২১.৪৬ 

 

 

ি মিভি ক জাতীয় স য় অিধদ েরর অিধন  অিফেসর িবিনেয়াগ ও নগদায়ন মাসওয়াির পিরি িতঃ ( অথ বছর-২০১৭-১৮) 
 

ি েমর নাম 
সময় খাত 

 ১। িতর া স য়প   
 ২। ৫-বছর ময়াদী 
বালােদশ স য়প    ৬। পিরবার স য়প   

 ৭। ৩-মাস অ র 
নাফিভি ক স য়প    ৯। পনশনার স য়প   

 সবেমাটঃ  

 ন/১৮   জমা           -          ৬৭.৯৪      ১৬০.৫১      ১৭২.৯৭       ৪৪.৭৭            ৪৪৬.১৯  

   ল পিরঃ        ০.০১      ১৩৩.৯৮        ৯৯.৩৭      ১৭৩.৫২      ৮৮.৭৩            ৪৯৫.৬১  

   নাফা পিরঃ        ০.০১        ২৯.৫১       ১২৭.৪৩      ১১৪.০৫       ৪২.২২            ৩১৩.২২  

   নীট      (০.০১)     (৬৬.০৪)       ৬১.১৪       (০.৫৫)   (৪৩.৯৬)            (৪৯.৪২) 

 ম/১৮   জমা           -          ৭৫.৯৫       ২৭৪.৩৪     ৩৮৯.৯০      ৯১.০০            ৮৩১.১৯  

   ল পিরঃ        ০.০১      ১৩৭.০৬        ৯৪.৮১     ১৯৭.৬৬      ৮৪.৮৩            ৫১৪.৩৭  

   নাফা পিরঃ        ০.০১        ২৪.৬০      ২২৮.৬২      ৩৬.৩৩       ৪২.১৪            ৩৩১.৭০  

   নীট      (০.০১)      (৬১.১১)     ১৭৯.৫৩      ১৯২.২৪        ৬.১৭            ৩১৬.৮২  

 এি ল/১৮   জমা           -          ৬৯.২১      ৩৭০.৯৯     ২৮৯.৭৯     ৮৯.৬৩            ৮১৯.৬২  

   ল পিরঃ           -        ১৩৬.৪৬      ১১৯.১৬     ১৫৮.৯৬     ৮৪.৮৬            ৪৯৯.৪৪  

   নাফা পিরঃ           -            ৮.৫৪       ২১২.১৬     ১০০.৪৬      ৯৯.৯৪             ৪২১.১০  

   নীট           -         (৬৭.২৫)     ২৫১.৮৩     ১৩০.৮৩        ৪.৭৭            ৩২০.১৮  

 মাচ/১৮   জমা           -          ৭৩.৪৫       ২৭৭.৭৪     ২২০.২৬    ১০৯.৫৭            ৬৮১.০২  

   ল পিরঃ        ১৩৮.৯৮      ১০৫.৭০      ৯৮.৮৬     ৫০.৬২            ৩৯৪.১৬  
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ি েমর নাম 
সময় খাত 

 ১। িতর া স য়প   
 ২। ৫-বছর ময়াদী 
বালােদশ স য়প   

 ৬। পিরবার স য়প   
 ৭। ৩-মাস অ র 

নাফিভি ক স য়প   
 ৯। পনশনার স য়প   

 সবেমাটঃ  

   নাফা পিরঃ            ৯.৩৭       ১৪৪.৫৪     ১০৪.৬৩      ৯৩.৪৯            ৩৫২.০৩  

   নীট           -        (৬৫.৫৩)      ১৭২.০৪      ১২১.৪০     ৫৮.৯৫           ২৮৬.৮৬  

 ফ য়ারী/১৮   জমা           -         ১৪৯.৮৭      ৩১১.৮৯      ২০১.৫১      ৯২.৯৯           ৭৫৬.২৬  

   ল পিরঃ        ০.০২       ৬৯.২৬        ৭৩.০১       ৯১.৫৯     ৪৫.৬৩            ২৭৯.৫১  

   নাফা পিরঃ        ০.০২         ১২.৪১       ১৪৪.৯৫      ১০৫.৭১      ৯২.৭৮            ৩৫৫.৮৭  

   নীট      (০.০২)       ৮০.৬১      ২৩৮.৮৮     ১০৯.৯২      ৪৭.৩৬            ৪৭৬.৭৫  

 জা য়ারী/১৮   জমা           -         ২৭৮.৫৪       ৪৭৪.০৮      ২৮২.১১      ৪৭.৩৮          ১,০৮২.১১  

   ল পিরঃ           -          ৮০.৬৪      ১০৮.৫৯      ১২৯.৫৪     ১০১.৭১            ৪২০.৪৮  

   নাফা পিরঃ           -          ৮৯.৭৮        ৮৫.৩০      ১২৫.০২    ১০৩.২৭            ৪০৩.৩৭  

   নীট           -        ১৯৭.৯০      ৩৬৫.৪৯      ১৫২.৫৭    (৫৪.৩৩)          ৬৬১.৬৩  

 িডেস র/১৭   জমা           -          ৯৮.৫৮      ৩৯৪.৮৯     ১১৫.৮৫      ৭১.৬৫           ৬৮০.৯৭  

   ল পিরঃ           -        ১৬০.৯১        ৯৬.১৮     ১২৯.৪৬    ১৪৯.৬৭            ৫৩৬.২২  

   নাফা পিরঃ           -          ৮৩.১১      ১৩৬.৬৪      ১১১.৭৯      ২০.২৮            ৩৫১.৮২  

   নীট           -        (৬২.৩৩)      ২৯৮.৭১      (১৩.৬১)    (৭৮.০২)            ১৪৪.৭৫  

 নেভ র/১৭   জমা           -        ২০৩.৪৮      ১৯৫.৫২     ৫৫১.৮০    ১০৯.৫৯        ১,০৬০.৩৯  

   ল পিরঃ           -         ১৭৭.১৪       ১২৮.১৮     ১৩৮.৭০      ৮১.২৬            ৫২৫.২৮  

   নাফা পিরঃ           -          ৯৭.২৫      ১৪৬.৪৯      ১১৯.৭৭      ২১.২০            ৩৮৪.৭১  

   নীট           -          ২৬.৩৪        ৬৭.৩৪      ৪১৩.১০      ২৮.৩৩            ৫৩৫.১১  

 অে াবর/১৭   জমা           -           ৭১.০১       ৮৪৩.১২     ৪১৭.৬৩     ৮০.৩৩          ১,৪১২.০৯  

   ল পিরঃ           -        ১৫৩.৮৯        ৯৩.১৯      ১৭৪.৫২      ৫৪.৩৩            ৪৭৫.৯৩  

   নাফা পিরঃ           -        ১০১.৩৫       ১৫৮.১২      ১২০.৪০      ২৫.৭৯           ৪০৫.৬৬  

   নীট           -         (৮২.৮৮)     ৭৪৯.৯৩      ২৪৩.১১     ২৬.০০           ৯৩৬.১৬  

 সে র/১৭   জমা           -          ৫৪.৩২      ১৭৯.৩৯     ১৩০.১৩      ৭২.৮২            ৪৩৬.৭৩  

   ল পিরঃ        ০.০২        ৯৬.৪৯         ৪৭.৭৯      ১০৪.৭০     ৪৬.৫৬           ২৯৫.৫৬  

   নাফা পিরঃ       ০.০৩        ১৬.৪৬       ১৩৭.৩৭     ১১৩.৮০      ১১.৩১            ২৭৮.৯৭  

   নীট      (০.০২)       (৪২.১৭)     ১৩১.৬০       ২৫.৪৩     ২৬.২৬             ১৪১.১৭  

 আগ /১৭   জমা           -        ১০৩.৪৫       ৩৮৭.২২     ১৩৫.১৩    ১৪৩.২৩           ৭৬৯.০৮  

   ল পিরঃ        ০.০১        ৭৪.৯৯      ১৪২.৩৬      ২৯৮.১৭      ১৬.৩২            ৫৩১.৮৯  

   নাফা পিরঃ        ০.০২        ৩৯.০৪       ১৩১.৪৩     ১৩৮.৯৩      ১৩.১৯            ৩২২.৬১  

   নীট      (০.০১)       ২৮.৪৬      ২৪৪.৮৬    (১৬৩.০৪)   ১২৬.৯১            ২৩৭.১৯  

 লাই/১৭   জমা           -        ১৮৫.৭০       ৪১২.৭৫    ৩৬৬.৩২    ১৫০.৭৩         ১,১১৫.৬২  
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ি েমর নাম 
সময় খাত 

 ১। িতর া স য়প   
 ২। ৫-বছর ময়াদী 
বালােদশ স য়প   

 ৬। পিরবার স য়প   
 ৭। ৩-মাস অ র 

নাফিভি ক স য়প   
 ৯। পনশনার স য়প   

 সবেমাটঃ  

   ল পিরঃ       ০.০৩        ৭৩.৯৯       ১৩৪.২৪     ৩০১.৮৫      ১৮.২১            ৫২৮.৩২  

   নাফা পিরঃ       ০.০৫        ৩৯.৯২      ১৯৯.০২      ১৪৪.৫২     ১৩.৯৬            ৩৯৭.৪৭  

   নীট      (০.০৩)      ১১১.৭১       ২৭৮.৫১       ৬৪.৪৭    ১৩২.৫২            ৫৮৭.৩০  

 

 

 

 

ি মিভি ক াংেকর িবিনেয়াগ ও নগদায়ন মাসওয়াির পিরি িতঃ ( অথ বছর-১৭-১৮) 
 

ি েমর নাম 

সময়  খাত  ১। 
িতর া 

স য়প   

 ২। ৫-বছর 
ময়াদী 

বালােদশ 
স য়প   

 ৬। পিরবার 
স য়প   

 ৭। ৩-মাস 
অ র 
নাফিভি ক 

স য়প   

 ৯। পনশনার 
স য়প    উপ- মাটঃ  

 ১২। 
বাংলােদশ 

াইজব   

 ১৩। ওেয়জ 
আনার 
ডেভলপেম  

ব   

 ১৪। ৩-বছর 
ময়াদী জাতীয় 

িবিনেয়াগ ব   

 ১৫। 
ইউ.এস.ডলার 
ি িময়াম ব   

 ১৬। 
ইউ.এস.ডলার 
ইনেভ েম  
ব   

 উপ- মাটঃ   সবেমাটঃ  

 ন/১৮  জমা -    ২৯৪.১১  ৪৭৯.৯০  ৭৬৬.৭৭  ১৮০.৩৮  ১,৭২১.১৬  ১.৬৭  ৭৯.৪২   -    ১.৩৪  ৩২.১১  ১১৪.৫৪  ১,৮৩৫.৭০  

  ল পিরঃ ০.০১  ৫৮.২৮  ২০৩.৭৭  ২৭১.৫৮  ৪৫.৫৪  ৫৭৯.১৮  ০.১৯  ১৭.৪৭  ০.০৬   ১.৫৬  ৬.২৯  ২৫.৫৭  ৬০৪.৭৫  

  নাফা পিরঃ ০.০২  ১৭.৩৭  ২২২.২৩  ১৬৮.১৪  ৪৮.০০  ৪৫৫.৭৬  ৩.৮৭  ৩৭.৮০  ০.০১  ০.৩৬  ১১.৬১  ৫৩.৬৫  ৫০৯.৪১  

  নীট (০.০১) ২৩৫.৮৩  ২৭৬.১৩  ৪৯৫.১৯  ১৩৪.৮৪  ১,১৪১.৯৮  ১.৪৮  ৬১.৯৫  (০.০৬) (০.২২) ২৫.৮২  ৮৮.৯৭  ১,২৩০.৯৫  

 ম/১৮  জমা -    ২১০.৯৮  ৫৩৯.৫৭  ৬৯৬.২৬  ১৯৭.০৩  ১,৬৪৩.৮৪  ১০.৪৯  ১৫৫.৭৩   -    ২.২৭  ৫৯.০২  ২২৭.৫১  ১,৮৭১.৩৫  

  ল পিরঃ -    ৪৮.৯৬  ২৪৫.২০  ৩৩০.৬৩  ৫৯.০৭  ৬৮৩.৮৬  ১০.০৬  ২৮.২৫  -    ০.৮৩  ৫০.৪১  ৮৯.৫৫  ৭৭৩.৪১  

  নাফা পিরঃ               -   ১৩.২১  ২৯৬.৭৮  ১০৩.০৯  ৪৫.৫৭  ৪৫৮.৬৫  ২.২১  ৬৫.৫২  -  ৫.০৩  ১২.০৫  ৮৪.৮১          ৫৪৩.৪৬  

  নীট               -   ১৬২.০২  ২৯৪.৩৭  ৩৬৫.৬৩  ১৩৭.৯৬  ৯৫৯.৯৮  ০.৪৩  ১২৭.৪৮   -    ১.৪৪  ৮.৬১  ১৩৭.৯৬        ১,০৯৭.৯৪  

 এি ল/১৮  জমা               -   ২৮৭.৬৭  ৫৪৩.৯৯  ৬২৭.৬৩  ২১৮.৯৮  ১,৬৭৮.২৭  ৪.২৩  ১৫৬.৭৭  -    ১.৪৪  ২১.৬৫  ১৮৪.০৯  ১,৮৬২.৩৬  

  ল পিরঃ ০.০১  ১১৮.৫২  ৩০৮.৯৬  ৩১২.৭৭  ৫৭.২৫  ৭৯৭.৫১  ০.০৮  ১১.৬৯   -    ৬.১৮  ১৯.৬৮  ৩৭.৬৩  ৮৩৫.১৪  

  নাফা পিরঃ ০.০১  ১১.৭৪  ২০৭.১৫  ১১০.৯২  ৪৬.১৫  ৩৭৫.৯৭  ১.৮৬  ৭৮.৫৮   -    ০.৩৩  ৮.৮৩  ৮৯.৬০  ৪৬৫.৫৭  

  নীট (০.০১) ১৬৯.১৫  ২৩৫.০৩  ৩১৪.৮৬  ১৬১.৭৩  ৮৮০.৭৬  ৪.১৫  ১৪৫.০৮   -    (৪.৭৪) ১.৯৭  ১৪৬.৪৬    ১,০২৭.২২  

 মাচ/১৮  জমা               -   ৩১৩.২০  ৪৯৪.০৫  ৮৫২.৩৮  ১৮১.৫৪  ১,৮৪১.১৭  ৪.৫৭  ৪১.৫৪  -    ২.৬৫  ১২.৮৩  ৬১.৫৯        ১,৯০২.৭৬  

  ল পিরঃ               -   ২৭.২৯  ২৭৩.৯৭  ২৫০.৫৪  ৩২.৯৪  ৫৮৪.৭৪  ০.০৭  ৪.৯৮  ০.০১   -    ১.০৪  ৬.১০  ৫৯০.৮৪  
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ি েমর নাম 

সময়  খাত  ১। 
িতর া 

স য়প   

 ২। ৫-বছর 
ময়াদী 

বালােদশ 
স য়প   

 ৬। পিরবার 
স য়প   

 ৭। ৩-মাস 
অ র 
নাফিভি ক 

স য়প   

 ৯। পনশনার 
স য়প   

 উপ- মাটঃ  
 ১২। 
বাংলােদশ 

াইজব   

 ১৩। ওেয়জ 
আনার 
ডেভলপেম  

ব   

 ১৪। ৩-বছর 
ময়াদী জাতীয় 

িবিনেয়াগ ব   

 ১৫। 
ইউ.এস.ডলার 
ি িময়াম ব   

 ১৬। 
ইউ.এস.ডলার 
ইনেভ েম  
ব   

 উপ- মাটঃ   সবেমাটঃ  

  নাফা পিরঃ -    ১৭.৯৬  ১৬২.০৬  ১০৮.৩৯  ৩৭.৮১  ৩২৬.২২  ২.০৯  ৭৪.৬৩  -    ০.৮১  ৭.৭০  ৮৫.২৩  ৪১১.৪৫  

  নীট -    ২৮৫.৯১  ২২০.০৮  ৬০১.৮৪  ১৪৮.৬০  ১,২৫৬.৪৩  ৪.৫০  ৩৬.৫৬  (০.০১) ২.৬৫  ১১.৭৯  ৫৫.৪৯  ১,৩১১.৯২  

ফ য়ারী/১৮  জমা  -    ৩৬৫.৭৩  ৫৬১.৪৬  ৬০৪.৩০  ১৯৬.৬৪  ১,৭২৮.১৩  ১০.৫৮  ২০২.১৯  -      -    ২১২.৭৭             
১,৯৪০.৯০  

  ল পিরঃ ০.০৬  ৩১.০৫  ২৮৩.৩৩  ২২১.৮৪  ৩৪.২৯  ৫৭০.৫৭  ৮.৫৭  ২২.২১   -    -    -    ৩০.৭৮  ৬০১.৩৫  

  নাফা পিরঃ ০.০৯  ১৬.৭৪  ১৫৯.৩৫  ১০৩.৮৫  ৪০.৫০  ৩২০.৫৩  ৩.৬৪  ৫৭.৩৮  -    ৬.৪৯   -    ৬৭.৫১  ৩৮৮.০৪  

  নীট (০.০৬) ৩৩৪.৬৮  ২৭৮.১৩  ৩৮২.৪৬  ১৬২.৩৫  ১,১৫৭.৫৬  ২.০১  ১৭৯.৯৮  -    -    -    ১৮১.৯৯  ১,৩৩৯.৫৫  

 জা য়ারী/১৮  জমা               -   ৩২৫.২৩  ৬০২.৫৩  ৮০৭.৯১  ২২৮.৮৮  ১,৯৬৪.৫৫  ৪.৫৭  ৩০৫.৬০  -    ১.৪৯  ৫৪.১৮  ৩৬৫.৮৪  ২,৩৩০.৩৯  

  ল পিরঃ ০.০৮  ৪৫.০৩  ৩২৬.৬২  ৩০১.৮৭  ৩৭.২৯  ৭১০.৮৯  ০.০৫  ৭.৬২   -    -    ৩.৪০  ১১.০৭          ৭২১.৯৬  

  নাফা পিরঃ ০.১১  ২৩.৮৩  ২০৯.৪৭  ১৩০.৫৫  ৪৮.৭৫  ৪১২.৭১  ১.০৮  ৫৩.৬৫  -      -    ৩.০৬  ৫৭.৭৯     ৪৭০.৫০  

  নীট (০.০৮) ২৮০.২০  ২৭৫.৯১  ৫০৬.০৪  ১৯১.৫৯  ১,২৫৩.৬৬  ৪.৫২  ২৯৭.৯৮  -    ১.৪৯  ৫০.৭৮  ৩৫৪.৭৭       ১,৬০৮.৪৩  

 িডেস র/১৭  জমা -    ৩৭৪.৭৭  ৩৬৯.৭২  ৮২৫.৬২  ১৪৬.৪২  ১,৭১৬.৫৩  ৪.৩০  ১০৯.৬৮  -    ৩.৭০  ১৫.০২  ১৩২.৭০  ১,৮৪৯.২৩  

  ল পিরঃ               -   ১০৪.০০  ৩৪৯.৫৯  ৩৪১.৮৬  ১০৪.৮৯  ৯০০.৩৪  ০.০১  ১২.২৭  ০.০১  ১৩.১১  ০.৪২  ২৫.৮২  ৯২৬.১৬  

  নাফা পিরঃ               -   ১৫.২৫  ১৭৬.৭২  ১৪২.৬৭  ৩৫.৭৯  ৩৭০.৪৩  ১.৪০  ৮০.১৭  -    ৭.৬০  ৩.৩৮  ৯২.৫৫  ৪৬২.৯৮  

  নীট               -   ২৭০.৭৭  ২০.১৩  ৪৮৩.৭৬  ৪১.৫৩  ৮১৬.১৯  ৪.২৯  ৯৭.৪১  (০.০১) (৯.৪১) ১৪.৬০  ১০৬.৮৮  ৯২৩.০৭  

 নেভ র/১৭  জমা               -   ২৫৯.২৬  ৭১১.৪৫  ৭১৪.২৫  ২২৮.৭৫  ১,৯১৩.৭১  ৯.৯১  ১৭০.৪৬  -    ৩.৬৮  ৩০.৮৬  ২১৪.৯১  ২,১২৮.৬২  

  ল পিরঃ ০.৪৯  ৯৯.৯৮  ২২১.৭৭  ৩৯৯.৮৯  ১০৪.১৪  ৮২৬.২৭  ৯.০০  ১৭.৯০  -    -    ৮.৪৩  ৩৫.৩৩  ৮৬১.৬০  

  নাফা পিরঃ               -              
৯.৬২  

       
১৮৫.৩৬  

       
১৯২.০৮  

           
৩৫.২৫  

            
৪২২.৩১  

             
৪.৬৪  

          
৪৯.৭৩  

                 -             ২.৬২              
১.৪২  

          
৫৮.৪১  

              
৪৮০.৭২  

  নীট 
         
(০.৪৯) 

       
১৫৯.২৮  

       
৪৮৯.৬৮  

       
৩১৪.৩৬  

          
১২৪.৬১  

         
১,০৮৭.৪৪  

             
০.৯১  

        
১৫২.৫৬  

                 -            ৩.৬৮  
          
২২.৪৩  

        
১৭৯.৫৮  

           
১,২৬৭.০২  

 অে াবর/১৭  জমা               -   
       
২৫৯.৫০  

       
৫০৭.৩৮  

       
৬৭৯.৩২  

         
২৩২.৫৩  

        
১,৬৭৮.৭৩  

             
৩.০০  

         
১১২.২৩                   -             ১.২৯  

         
৪৩.৬৮  

        
১৬০.২০  

          
১,৮৩৮.৯৩  

  ল পিরঃ               -            
৮৯.০৫  

       
২০৯.৬৮  

       
৩৩১.৮৩  

         
১০১.৮৩  

           
৭৩২.৩৯  

            
০.০৬  

            
৯.৮৯  

             
০.০১  

             -              
১৪.৩০  

          
২৪.২৬  

             
৭৫৬.৬৫  

  নাফা পিরঃ               -   
          
২২.৪৪  

       
২০৭.৯৮  

        
১৭৪.৪২  

           
৪৭.৯৩  

            
৪৫২.৭৭  

             
০.৯৯  

          
৫৪.৯১                   -                -    

            
৪.৫২  

          
৬০.৪২  

              
৫১৩.১৯  

  নীট               -           
১৭০.৪৫  

        
২৯৭.৭০  

       
৩৪৭.৪৯  

         
১৩০.৭০  

           
৯৪৬.৩৪  

             
২.৯৪  

         
১০২.৩৪  

            
(০.০১) 

          ১.২৯            
২৯.৩৮  

        
১৩৫.৯৪  

           
১,০৮২.২৮  
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ি েমর নাম 

সময়  খাত  ১। 
িতর া 

স য়প   

 ২। ৫-বছর 
ময়াদী 

বালােদশ 
স য়প   

 ৬। পিরবার 
স য়প   

 ৭। ৩-মাস 
অ র 
নাফিভি ক 

স য়প   

 ৯। পনশনার 
স য়প   

 উপ- মাটঃ  
 ১২। 
বাংলােদশ 

াইজব   

 ১৩। ওেয়জ 
আনার 
ডেভলপেম  

ব   

 ১৪। ৩-বছর 
ময়াদী জাতীয় 

িবিনেয়াগ ব   

 ১৫। 
ইউ.এস.ডলার 
ি িময়াম ব   

 ১৬। 
ইউ.এস.ডলার 
ইনেভ েম  
ব   

 উপ- মাটঃ   সবেমাটঃ  

 সে র/১৭  জমা               -          
২৩৮.৯১  

        
৫৫৭.৭৪  

       
৮৬১.১৩  

         
২০৩.০২  

       
১,৮৬০.৮০  

            
৩.৬৬  

        
১৮৫.৮১  

                 -             ২.০৪            
১৯.১৫  

        
২১০.৬৬  

           
২,০৭১.৪৬  

  ল পিরঃ               -   
        
৬৬.৭৩  

       
১৬২.২৬  

       
২৪৫.২০  

           
৯১.৪৬  

          
৫৬৫.৬৫  

             
০.০৩  

          
১২.৫৫  

             
০.০৪  

             -    
          
১৮.৭০  

          
৩১.৩২  

             
৫৯৬.৯৭  

  নাফা পিরঃ               -            
৩৩.৩৫  

       
১৬২.২০  

        
১১৭.২৮  

           
৩৩.৮৮  

           
৩৪৬.৭১  

             
১.৬৯  

          
৩১.৫৪  

             
০.০১               -                

৭.৮৮  
           
৪১.১২  

             
৩৮৭.৮৩  

  নীট               -   
        
১৭২.১৮  

       
৩৯৫.৪৮  

      
৬১৫.৯৩  

         
১১১.৫৬  

        
১,২৯৫.১৫  

            
৩.৬৩  

        
১৭৩.২৬  

            
(০.০৪) 

          ২.০৪  
            
০.৪৫  

         
১৭৯.৩৪  

            
১,৪৭৪.৪৯  

 আগ /১৭  জমা               -   
        
৩২৫.৪১  

       
৫৬১.৬১  

       
৬২১.২২  

         
২৮৫.১৫  

        
১,৭৯৩.৩৯  

           
১০.৬৭  

        
২৪৩.৪৬                   -             ১.০৮  

          
১৪.৮৪  

        
২৭০.০৫  

           
২,০৬৩.৪৪  

  ল পিরঃ           
০.০৬  

       
১০৩.৯৮  

        
১৮৪.১০  

       
২০৭.৬৯  

           
৫৫.৬৪  

           
৫৫১.৪৭  

             
৭.২৫  

          
১০.৩৪  

              
০.১৪            ০.২০            

৪৭.৫৬  
          
৬৫.৪৯  

            
৬১৬.৯৬  

  নাফা পিরঃ 
          
০.০২  

         
৫১.৪৫  

        
১৭২.৯০  

       
১৪৪.৬৪  

           
৪১.৮৩  

           
৪১০.৮৪  

             
১.৭৮  

          
৫৩.১২  

             
০.০১  

          ০.৪৯  
          
১১.৭৩  

          
৬৭.১৩  

              
৪৭৭.৯৭  

  নীট 
        
(০.০৬) 

        
২২১.৪৩  

        
৩৭৭.৫১  

       
৪১৩.৫৩  

          
২২৯.৫১  

         
১,২৪১.৯২  

             
৩.৪২  

         
২৩৩.১২  

            
(০.১৪) 

          
০.৮৮  

         
(৩২.৭২) 

        
২০৪.৫৬  

           
১,৪৪৬.৪৮  

 লাই/১৭  জমা               -           
৪৪২.৯৭  

       
৮৩০.৩৯  

       
৮৪২.৮৬  

         
৩৪০.২৬  

        
২,৪৫৬.৪৮  

             
৩.৮৯  

         
১৩৯.৭২  

                 -             ২.৭৯            
৪০.৭১  

         
১৮৭.১১  

          
২,৬৪৩.৫৯  

  ল পিরঃ 
          
০.০১  

       
১১৪.৬৫  

       
১৮৮.২৫  

       
২২৩.৩১  

           
৫১.৭০  

           
৫৭৭.৯২  

             
০.১৭  

           
১৪.৪০  

                 -                -    
           
৬.৩২  

          
২০.৮৯  

             
৫৯৮.৮১  

  নাফা পিরঃ           
০.০১  

        
৬৪.৫৬  

       
১৭২.৬০  

       
১৪৪.৬৭  

            
৪১.৯৭  

           
৪২৩.৮১  

             
১.৯৩  

           
৪১.১২                   -             ০.২২            

১৩.৭৮  
          
৫৭.০৫  

             
৪৮০.৮৬  

  নীট 
         
(০.০১) 

       
৩২৮.৩২  

        
৬৪২.১৪  

      
৬১৯.৫৫  

         
২৮৮.৫৬  

        
১,৮৭৮.৫৬  

             
৩.৭২  

         
১২৫.৩২  

                 -             ২.৭৯  
          
৩৪.৩৯  

        
১৬৬.২২  

           
২,০৪৪.৭৮  
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ি মিভি ক িবিনেয়াগ ও নগদায়ন পিরি িতঃ (A_©বছর ২০১৫-১৬ থেক  ২০১৭-১৮) 
 

w¯‹gwfwËK wewb‡qvM I bM`vqb cwiw ’̄wZ t A_©-eQit 2017-18 

(AsKmg~n ‡KvwU UvKvq) 

ি েমর নাম   ২০১৭-১৮ অথবছেরর সংেশািধত ল মা া   মবধমান িবিনেয়াগ ( লাই/১৭- ন/১৮)   

   জমা   ল পিরঃ  
 নাফা 
পিরঃ  

 নীট   জমা   ল পিরঃ  
 নাফা 
পিরঃ  

 নীট  

১ ২ ৩ ৪ 5 6 7 8 9 

 ১। িতর া স য়প                 -           
৪০.০০  

          
২.০০  

       
(৪০.০০) 

               -              
১.১১  

          
০.৭৫  

           
(১.১১) 

 ২। ৫-বছর ময়াদী বালােদশ স য়প   
   
৬,০০০.০০  

   
২,৬৫০.০০  

   
১,২০০.০০  

   
৩,৩৫০.০০  

     
৫,৭৭৮.৯৩  

     
২,৪৭৪.১৭  

      
৯৪৮.৬৭  

      
৩,৩০৪.৭৭  

 ৩। ৩-বছর ময়াদী স য়প                 -   
        
৩০.০০  

        
১৫.০০  

       
(৩০.০০)                -                 -                 -                  -    

 ৪। বানাস স য়প                 -   
        
৩৫.০০  

         
৫.০০  

       
(৩৫.০০) 

               -   
          
০.০০  

          
০.০০  

          
(০.০০) 

 ৫। ৬-মাস অ র নাফািভি ক 
স য়প   

              -         
১০০.০০  

       
৯০.০০  

     
(১০০.০০)                -                 -                 -                  -    

 ৬। পিরবার স য়প     
২৬,১০০.০০  

   
৯,৬৫০.০০  

 
১০,২০০.০০  

 
১৬,৪৫০.০০  

    
২৫,৭৪৩.৫৭  

    
৮,৮৪৯.০১  

   
৯,৫৮৯.০৭  

   
১৬,৮৯৪.৫৬  

 ৭। ৩-মাস অ র নাফিভি ক 
স য়প   

  
২৩,১০০.০০  

  
১১,২৫০.০০  

  
৬,০০০.০০  

  
১১,৮৫০.০০  

   
২৩,৬৫১.০১  

 
১০,৬৫১.৯৫  

  
৫,৩৬৬.৪৬  

   
১২,৯৯৯.০৬  

 ৮। জামানত স য়প                 -   
        
৪০.০০  

        
২০.০০  

       
(৪০.০০)                -                 -                 -                  -    

 ৯। পনশনার স য়প      
৬,১০০.০০  

    
২,২৭৫.০০  

   
১,৭০০.০০  

   
৩,৮২৫.০০  

     
৫,৯০০.৪৪  

    
২,০৮১.২২  

    
১,৬৫১.৮১  

      
৩,৮১৯.২১  

 ১০। পা  অিফস সিভংস াংক                -                 -                -                  -                  -                 -                 -                  -    

 (ক) সাধারণ িহসাব  
    
২,৫০০.০০  

   
২,৩৫০.০০  

       
৫০.০০  

      
১৫০.০০  

     
৩,৩৭২.৬০  

    
২,৫৩৭.৩০  

       
২০৪.৩৪  

        
৮৩৫.৩১  

 (খ) ময়াদী  িহসাব  
  
১২,৫০০.০০  

   
৫,৫৫০.০০  

  
১,৬০০.০০  

   
৬,৯৫০.০০  

   
১১,৬৬১.০৪  

   
৪,৯৩৭.৬০  

    
১,৩৯৪.৪২  

      
৬,৭২৩.৪৪  

 (গ) বানাস িহসাব                -             
৩.০০  

         
৩.০০  

         
(৩.০০) 

         
২৪৮.২৭  

      
২৩৩.৬৪  

           
৫.২৭  

          
১৪.৬৩  

 ১১। ডাক জীবন বীমা  
         
৭৫.০০  

      
১০০.০০  

       
৩০.০০  

       
(২৫.০০) 

         
৮৬.৬১  

         
৮৪.৫৪  

         
২৫.৮১  

            
২.০৭  

 উপ- মাটঃ    
৭৬,৩৭৫.০০  

  
৩৪,০৭৩.০০  

 
২০,৯১৫.০০  

  
৪২,৩০২.০০  

    
৭৬,৪৪২.৪৭  

 
৩১,৮৫০.৫৩  

 
১৯,১৮৬.৬০  

    
৪৪,৫৯১.৯৪  

 ১২। বাংলােদশ াইজব   
         
৭০.০০  

        
৫৪.০০  

       
৩০.০০  

        
১৬.০০  

          
৭১.৭৮  

        
৩৫.৫৮  

         
২৭.১৮  

          
৩৬.২০  

 ১৩। ওেয়জ আনার ডেভলপেম  ব   
    
১,৯০০.০০  

      
২০০.০০  

      
৭০০.০০  

    
১,৭০০.০০  

     
১,৯০২.৬১  

      
১৬৯.৫৭  

      
৬৭৮.১৫  

      
১,৭৩৩.০৪  

 ১৪। ৩-বছর ময়াদী জাতীয় িবিনেয়াগ 
ব   

              -           
৬০.০০  

          
২.০০  

      
(৬০.০০) 

               -              
০.২৭  

          
০.০৩  

           
(০.২৭) 

 ১৫। ইউ.এস.ডলার ি িময়াম ব   
         
২২.০০  

        
৩০.০০  

       
২৬.০০  

         
(৮.০০) 

          
২৩.৭৭  

         
২১.৮৮  

        
২৩.৯৫  

            
১.৮৯  

 ১৬। ইউ.এস.ডলার ইনেভ েম  ব   
       
২৫০.০০  

      
২০০.০০  

        
৭৮.০০  

        
৫০.০০  

        
৩৪৪.০৫  

      
১৭৬.৫৫  

        
৮৫.৯৬  

        
১৬৭.৫০  

 উপ- মাটঃ       
২,২৪২.০০  

       
৫৪৪.০০  

     
৮৩৬.০০  

   
১,৬৯৮.০০  

      
২,৩৪২.২১  

      
৪০৩.৮৫  

       
৮১৫.২৭  

     
১,৯৩৮.৩৬  

 সবেমাটঃ  
  
৭৮,৬১৭.০০  

  
৩৪,৬১৭.০০  

  
২১,৭৫১.০০  

  
৪৪,০০০.০০  

   
৭৮,৭৮৪.৬৮  

  
৩২,২৫৪.৩৮  

  
২০,০০১.৮৭  

   
৪৬,৫৩০.৩০  
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2017-18 অথবছেরর ি মিভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত 

 
 
 
 

w¯‹gwfwËK wewb‡qvM I bM`vqb cwiw ’̄wZt A_©-eQit 2016-17 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq)  
2016-17 A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ jÿgvÎv µgea©gvb wewb‡qvM (RyjvB/16 †_‡K Ryb/17 

mÂq w ‹̄‡gi bvg 

Rgv gyj cwit my` cwit bxU ‡gvU জমা gyj cwit my` cwit bxU Rgv 

c«wZiÿv mÂqcÎ 

               -               ২.২২             ৩.১১           (২.২২)               -               ২.১২            ২.৯৫  (২.১২) 

5-eQi ‡gqv`x 

evjv‡`k mÂqcÎ 

     ৫,২৮৪.৬২      ১,৫১২.৫১        ৫১০.৫৯     ৩,৭৭২.১০      ৬,৫৬৪.০৭     ১,৫৩৩.০৬        ৫৫২.৮৮     ৫,০৩১.০১ 

3-eQi ‡gqv`x 

mÂqcÎ 

               -            ৩২.৪৫           ১৭.০০        (৩২.৪৫)               -                  -                  -                 -   

‡evbvm mÂqcÎ 

               -            ৩৮.১৪          ৫৬.০০        (৩৮.১৪)               -              ০.০০            ০.০০           (০.০০) 

6-gvm AšÍi 

gybvdvwfwËK mÂqcÎ 

               -           ১৭৭.৬১          ২৫.০০       (১৭৭.৬১) 
              -                  -                  -                 -   

cwievi mÂqcÎ    ২৫,১৯২.৯৯     ৬,২০২.৭৬      ৭,৭০৫.৫৭    ১৮,৯৯০.২২     ২৭,৮০৪.৩৯      ৬,৮২৭.৯২      ৭,৭৮৯.৩৭    ২০,৯৭৬.৪৭ 

3-gvm AšÍi 

gybvdwfwËK mÂqcÎ 

   ১৮,৩১৭.৯৮      ৬,১৪৭.৪৯     ৩,৬৮১.৭৫    ১২,১৭০.৪৯    ২০,৯৯৮.০৪     ৬,৫৩৯.৭৩     ৩,৯১৮.৯০     ১৪,৪৫৮.৩১ 

RvgvbZ mÂqcÎ                -            ৪৩.৫০            ৯.০০         (৪৩.৫০)               -               ০.০১            ০.০০            
(০.০১) 

‡cbkbvi mÂqcÎ 

      ৪,৮১৪.৭২     ১,৩৪৬.৭৬      ১,১৩৭.৭৬     ৩,৪৬৭.৯৬       ৫,৫২১.২৭      ১,৩৭৩.২৮      ১,১২২.৮৩      ৪,১৪৮.০০ 

Dc-‡gvUt mÂqcÎ 

                

WvKNi mÂq e¨vsK-

mvaviY wnmve 

     ২,১৬১.০৯     ১,৮৯০.৫৭        ২৬৬.৪৬         ২৭০.৫২      ২,৩৫৫.৭০      ১,৯৩৬.৩১         ২৮২.৫৭        ৪১৯.৩৯ 

WvKNi mÂq e¨vsK-

‡gqv`x wnmve 

      ৯,৭৭০.৪১      ৪,০৮২.৩৪      ১,৫৯৪.০৯     ৫,৬৮৮.০৭    ১০,৩৫৮.৬৭      ৪,০৭৩.৭৫      ১,৫৭১.৬২      ৬,২৮৪.৯২ 

WvKNi mÂq e¨vsK-

‡evbvm wnmve 

               -              ৩.৩৭            ১.০০           (৩.৩৭)               -                  -                  -                 -   

WvK Rxeb exgv 

          ৮১.৭৯          ৮৯.৪৬          ২৫.৫৩           (৭.৬৭)          ৮৭.৪৩          ৮৫.৮৮           ২৪.২০            ১.৫৫ 

Dc-‡gvUt WvKNi mÂq 

e¨vsK 

  ৬৫,৬২৩.৬০    ২১,৫৬৯.২১   ১৫,০৩২.৮৬    ৪৪,০৫৪.৩৯    ৭৩,৬৮৯.৫৭     ২২,৩৭২.০৫    ১৫,২৬৫.৩২    ৫১,৩১৭.৫২ 

evsjv‡`k c«vBReÛ          ৮০.০৩          ৩৯.১৬          ১৮.৯০          ৪০.৮৭           ৮১.৯১          ৩৯.৮৯          ২০.৩০            
৪২.০২  
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I‡qR Avb©vi 

‡W‡fjc‡g›U eÛ 

     ১,০৭৭.১৬        ১৮৩.৩৬        ৪৮৬.৩৯        ৮৯৩.৮০       ১,১০৪.৭২         ১৮৭.৮০         ৪৫৯.৯৪        ৯১৬.৯২ 

3-eQi ‡gqv`x RvZxq 

wewb‡qvM eÛ 

               -            ৬৩.৯৪          ১৮.০০        (৬৩.৯৪)               -              ০.৯৩             ০.১২ 
         
(০.৯৩) 

BD.Gm.Wjvi wc«wgqvg 

eÛ 

           ১৪.১১          ২০.৬০           ২০.০২          (৬.৪৯)          ১৪.৯৫           ২৪.৯০          ১৬.০৯  
         
(৯.৯৫) 

BD.Gm.Wjvi Bb‡f÷‡g›U 

eÛ 

        ২০৫.১০         ১২৩.৭৩           ৪৮.৮২          ৮১.৩৭         ২৪৩.৫৮           ৯১.৭০          ৫৫.০৯         ১৫১.৮৮ 

Dc-‡gvUt mÂq eÛ 

     ১,৩৭৬.৪০        ৪৩০.৭৯         ৫৯২.১৪        ৯৪৫.৬১       ১,৪৪৫.১৬         ৩৪৫.২২         ৫৫১.৫৪     ১,০৯৯.৯৪  

me©‡gvUt 

  ৬৭,০০০.০০   ২২,০০০.০০   ১৫,৬২৫.০০   ৪৫,০০০.০০     ৭৫,১৩৪.৭৩      ২২,৭১৭.২৭   ১৫,৮১৬.৮৬     ৫২,৪১৭.৪৬ 

 

 
2016-17 অথবছেরর ি মিভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত 

 

 

 

 

 

w¯‹gwfwËK wewb‡qvM I bM`vqb cwiw ’̄wZt A_©-eQit 2015-16 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq)  
2015-16 A_©eQ‡ii ms‡kvwaZ jÿgvÎv µgeZ©gvb wewb‡qvM (RyjvB/15 †_‡K Ryb/16 

mÂq w¯‹‡gi bvg 

Rgv gyj cwit my` cwit bxU ‡gvU জমা gyj cwit my` cwit bxU Rgv 

c«wZiÿv mÂqcÎ - ৭.০০ ৬.৮৫ (৭.০০) - ৪.৯৬ ৪.৭৫ (৪.৯৬) 
5-eQi ‡gqv`x evjv‡`k 

mÂqcÎ 

৫,৮০০.০০ ২,৭০০.০০ ১,২৮৪.১৬ ৩,১০০.০০ ৬,১৯৯.১৬ ২,৪১০.৯৮ ৯৮১.৮৭ ৩,৭৮৮.১৮ 

3-eQi ‡gqv`x mÂqcÎ - ১৬.০০ - (১৬.০০) - ১১.৩৭ - (১১.৩৭) 
‡evbvm mÂqcÎ - ০.১০ ০.০৫ (০.১০) - ০.০০ ০.০৩ (০.০০) 
6-gvm AšÍi 

gybvdvwfwËK mÂqcÎ 

- ০.১০ ০.০৮ (০.১০) - ১.৩৪ ০.০০ (১.৩৪) 

cwievi mÂqcÎ ১৭,২৫০.০০ ৪,৫৫০.০০ ৫,০৩১.০৪ ১২,৭০০.০০ ১৯,১৫০.৪১ ৪,৪৩৭.৭৭ ৪,৮৯৮.৯১ ১৪,৭১২.৬৩ 
3-gvm AšÍi 

gybvdwfwËK mÂqcÎ 

১৩,০০০.০০ ৬,০০০.০০ ২,৫৯৪.৫৬ ৭,০০০.০০ ১৪,২৭৪.৪১ ৫,৮৪৩.৬৩ ২,৪৮৬.৭৯ ৮,৪৩০.৭৮ 

RvgvbZ mÂqcÎ - ৮.০০ ০.৮৮ (৮.০০) - ৫.২৫ ০.৪৫ (৫.২৫) 
‡cbkbvi mÂqcÎ ২,৮৭৫.০০ ১,৮৫০.০০ ৮২৪.৯৬ ১,০২৫.০০ ৩,৪৬৫.১৫ ১,৬৯৯.২২ ৭৭৩.০৭ ১,৭৬৫.৯৩ 
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WvKNi mÂq e¨vsK-

mvaviY wnmve 

১,৫৯৫.০০ ১,৪৭০.০০ ৪৫.৫৮ ১২৫.০০ ১,৭৪৬.১৮ ১,৪৪৪.৪৪ ৪১.৯০ ৩০১.৭৪ 

WvKNi mÂq e¨vsK-

‡gqv`x wnmve 

৬,৫৫০.০০ ৩,৭৪০.০০ ১,৪৪৪.৪৪ ২,৮১০.০০ ৭,০৫৯.৫৪ ৩,৫৫৯.২৫ ১,২৬৫.২০ ৩,৫০০.২৮ 

WvKNi mÂq e¨vsK-

‡evbvm wnmve 

- - - - - - - - 

WvK Rxeb exgv ৭৫.০০ ১১০.০০ ০.৭২ (৩৫.০০) ৬৯.৫১ ৯৪.৮৬ ০.৫২ (২৫.৩৫) 

Dc-‡gvUt  ৪৭,১৪৫.০০ ২০,৪৫১.২০ ১১,২৩৩.৩২ ২৬,৬৯৩.৮০ ৫১,৯৬৪.৩৫ ১৯,৫১৩.০৮ ১০,৪৫৩.৪৯ ৩২,৪৫১.২৭ 

evsjv‡`k c«vBReÛ ৭০.০০ ৫২.০০ ১৩.৪৩ ১৮.০০ ৬৮.৫১ ৪৭.৮৩ ১৩.৭১ ২০.৬৮ 
I‡qR Avb©vi 

‡W‡fjc‡g›U eÛ 

১,৩০০.০০ ২১৫.০০ ৬৯২.১৫ ১,০৮৫.০০ ১,২২৮.৪৬ ২০২.৫০ ৫৫১.৬৪ ১,০২৫.৯৬ 

3-eQi ‡gqv`x RvZxq 

wewb‡qvM eÛ 

- ১.৮০ ০.৩০ (১.৮০) - ১.০৪ ০.১৯ (১.০৪) 

BD.Gm.Wjvi wc«wgqvg 

eÛ 

৩৫.০০ ৪৫.০০ ২৬.৬৫ (১০.০০) ৪৬.২২ ৪১.২৮ ২৪.৭০ ৪.৯৪ 

BD.Gm.Wjvi 

Bb‡f÷‡g›U eÛ 

৪৬০.০০ ২৪৫.০০ ১২০.৫৯ ২১৫.০০ ৪০৪.৯১ ২১৮.১২ ১০৬.৭৭ ১৮৬.৭৯ 

Dc-‡gvUt  ১,৮৬৫.০০ ৫৫৮.৮০ ৮৫৩.১২ ১,৩০৬.২০ ১,৭৪৮.১০ ৫১০.৭৭ ৬৯৭.০১ ১,২৩৭.৩৩ 

me©‡gvUt ৪৯,০১০.০০ ২১,০১০.০০ ১২,০৮৬.৪৩ ২৮,০০০.০০ ৫৩,৭১২.৪৫ ২০,০২৩.৮৫ ১১,১৫০.৫০ ৩৩,৬৮৮.৬০ 
 

 
2015-16 অথবছেরর ি মিভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত 

 

 

we: ª̀: cÖwZiÿv mÂqcÎ, †evbvm mÂqcÎ, 6-gvm AšÍi gybvdv wfwËK mÂqcÎ, RvgvbZ mÂqcÎ, †evbvm wnmve I 3-eQi 

†gqv`x RvZxq wewb‡qvM eÛ-G w¯‹gmg~n cÖZ¨vnvi Kiv n‡q‡Q| Z‡e mKj w¯‹gmg~‡ni Outstanding stock we`¨gvb _vKvq 

g~j I gybvdvi jÿ¨gvÎv I cwi‡kva cÖ̀ vb Ae¨vnZ i‡q‡Q|  
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mÂ‡qi mdj Kvwnbx 

   

‡Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, iscyi Gi GKRb mdj wewb‡qvMKvix I Zuvi cwievi 

GK mgq iscyi gv‡bB wQj g½v KewjZ GKwU `vwi ª̀ cxwoZ GjvKv| GLb w`b cv‡ë‡Q| Av‡ Í̄ Av‡¯Í G K_v¸‡jv 

GKw`b nq‡Zv hv ỳN‡i ¯’vb cv‡e| cieZ©x cÖRb¥iv bvwb-`vw`i Kv‡Q ïb‡e Afv‡ei iƒcK_vi Mí| †mB g½v‡K 

c``wjZ K‡i Z…Yg~j †_‡K D‡V Avmv mÂqx GK bvq‡Ki Mí †hb mevB‡K Pg‡K †`q| 

iscyi kni †_‡K `wÿ‡Y wgVvcyKzi Dc‡Rjvi AšÍM©Z bvix RvMi‡Yi AMÖ̀ ~Z †eMg †iv‡Kqvi Rb¥̄ ’vb cvqive›` n‡Z 

Av‡iv GKUz `wÿ‡Y Aew ’̄Z cÖZ¨šÍ GK MÖvg Kvwd«Lvj| MÖv‡gi cwðg cvk w`‡q e‡q P‡j‡Q k¨vgv my›`ix Lvj| †mB 

MÖv‡giB nZ`wi ª̀ GK K…lK bvg †gvt †MvjRvi †nv‡mb| 7 fvB-‡ev‡bi msmv‡i Afve AbU‡bi g‡a¨B eo n‡q‡Qb 

wZwb| ej‡Z †M‡j Afve wQj Zuvi wbZ¨m½x| ZvB‡Zv †jLv-cov bvgK gyKzUwUi †`Lv KL‡bvB Kcv‡j †Rv‡Uwb| †jLv-

cov K‡ibwb e‡j Aí eq‡mB we‡q w`‡q †`b evev Avãyj nvwg` I gvZv cwigb †bQv| we‡qi ci wKQzw`b evevi 

msmv‡iB _v‡Kb| Gici evevi msmvi n‡Z GK mgq c„_K n‡q hvb|  

c„_K nIqvi mgq evevi wbKU n‡Z gvÎ 80 kZvsk Rwg fv‡M cvb| G w`‡qB Zuvi msmvi Rxeb ïiæ| msmv‡ii 

ïiæ‡Z Pjvi c‡_ c‡` c‡` A‡bK †nuvPU †L‡q wZwb †Pv‡L AÜKvi †`L‡Z _v‡Kb| G Aí cwigvY Rwg w`‡q †Kvbg‡Z 

N‡ii fvZwU nq| Av‡ Í̄ Av‡¯Í Zuvi msmvi eo n‡Z _v‡K| msmv‡ii LiP Av‡iv evo‡Z _v‡K| G Ae ’̄vq Kx Ki‡eb, 

†f‡e †Kvb K~j-wKbviv cvbbv| evevi wbKU n‡Z cvIqv `jv Rwg‡Z avb Pvl I Wv½v Rwg‡Z Kjv †ivcb Ki‡Z 

_v‡Kb| GKvB cÖvY-cY cÖvb-cY cwikÖg K‡ib| cwikÖ‡g †hb Zuvi †Kvb K¬vwšÍ †bB| KviY nvofv½v LvUzwb Kivi g‡Zv 

Af¨vm Zuvi Rb¥ †_‡KB wQj| GB LvUzwb †hb Zuvi Qvqvm½x|  

1995 mvj| ivRkvnx †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZv‡j PvKzwi Ki‡Zb †MvjRv‡ii eo fvqiv fvB| GKw`b wZwb †mLv‡b 

†eov‡Z wM‡q Zuvi fvqiv fvB‡qi wbKU mÂqcÎ m¤ú‡K© cÖ_g aviYv cvb| mÂqcÎ bvgwU †kvbvi ci †_‡K GK 

ARvbv iw½b ¯ĉœ †hb Zuvi ü`‡q †`vjv w`‡Z _v‡K| B‡Zvc~‡e© mÂq m¤ú‡K© wZwb KL‡bvB IqvwKenvj wQ‡jb bv| 

KviY, hvi byb Avb‡Z cvšÍv dz‡ivq Zvi Avevi mÂq Kx? ZvB‡Zv mÂqcÎ Kx, mÂq AwdmB ev †Kv_vq? G wb‡q bvbv 

cÖkœ Zuvi ü`‡qi AšÍtcy‡i fxo Ki‡Z _v‡K|  

evwo‡Z wd‡i G‡m GKw`b wZwb iscyi kn‡i hvb| gvQiv½v Pÿzi g‡Zv n‡b¨ n‡q LuyR‡Z _v‡Kb mÂq Awdm| wewfbœ 

RvqMvq wM‡q mÂq Awd‡mi wVKvbv Rvb‡Z Pvb| Ae‡k‡l GK gv‡n› ª̀ÿ‡Y †Rjv mÂq Awdm/ey¨‡iv, iscyi Gi 
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Kvh©vjqwU Lyu‡R cvb| †mLv‡b wZwb mÂ‡qi w¯‹g¸‡jv m¤ú‡K© mg¨K aviYv †bb| Zvici †_‡KB Zuvi mÂq Kiv ïiæ| 

A`g¨ ¯ú„nv I mvnmB Zuv‡K mÂqgyLx K‡i‡Q| cÖ_gZt UvKv wKfv‡e wb‡q hv‡eb? G Avi GK gnv ỳwðšÍv| Ae‡k‡l 

wb‡R wb‡RB eyw× AuvU‡jb| iv¯Ívq UvKv wQbZvB wKsev c‡KUgv‡ii f‡q cÖ_g w`‡K wZwb wUwdb K¨vwiqv‡i K‡i UvKv 

wb‡q †h‡Zb| iv¯Ívq †KD wRÁvmv Ki‡j ej‡Zb †gwW‡K‡j †ivMx †`L‡Z hv‡”Qb| Gfv‡e wZwb †m eQi Zuvi Avev‡`i 

Kjv †ePvi cÂvk nvRvi UvKv w`‡q mÂqcÎ †Kbv ïiæ K‡ib|  

mÂq Rxe‡bi ïiæ‡ZB wZwb cÖwZiÿv mÂqc‡Î wewb‡qvM K‡iwQ‡jb| AvU eQi †k‡l hLb GK jÿ GKzk nvRvi UvKv 

GK‡gv‡U nv‡Zi bvMv‡j cvb ZLb Zuvi †Pv‡L-gy‡L †hb Avb›`vkÖæ S‡i c‡owQj| ZLb g‡b c‡o †mB K‡ói w`b¸‡jvi 

K_v| hLb ỳÕ‡ejv fvZ †cU cy‡i †L‡Z cvbwb| †c‡Ui R¡vjv eoB R¡vjv| mg‡qi e¨eav‡b wZwb GLb g‡bi g‡a¨ 

Kíbvi iw½b myZvq A‡bK ¯ĉœ †ev‡bb| Aaiv ¯ĉœ GLb nv‡Zi gy‡Vvq cyi‡Z _v‡Kb| GKjÿ GKz‡ki mv‡_ Av‡iv 

wKQz Rgv‡bv UvKv †hvM K‡i ỳB jÿ UvKvi wZb gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqcÎ µq K‡ib| †m¸‡jv †gqv`c~Z©x n‡j 

ch©vqµ‡g Avevi wewb‡qvM K‡ib| Gfv‡eB g‡bi Avb‡›` wewb‡qv‡Mi gvÎv wZwb evov‡Z _v‡Kb|  

2010 wLª÷v‡ã cwievi mÂqcÎ cybivq Pvjy n‡j Zuvi ¯¿x †gvQvt gvndzRv †eM‡gi bv‡g cwievi mÂqcÎ µq Kiv ïiæ 

K‡ib| Zuv‡K Avi †cQb wd‡i ZvKv‡Z nqwb; ïay mvg‡b GwM‡q‡Qb | eZ©gv‡b Zuvi mÂqc‡Îi cwigvY †e‡o K‡qK¸Y 

n‡q‡Q| mÂ‡qi e‡`Šj‡Z wZwb Ab¨Î RvqMv wK‡b cvKv evwo K‡i‡Qb|   

 

†MvjRvi-gvndzRvi msmv‡i GK †Q‡j wZb †g‡q| eo †Q‡jwU iscyi miKvwi KvigvB‡Kj wekŵe`¨vjq K‡jR †_‡K 

gv÷vm© cvm K‡i‡Q| eo †g‡qwU‡K B›Uvi‡gwW‡qU ch©šÍ †jLv-cov Kwi‡q cÖ‡KŠkjx †Q‡ji mv‡_ we‡q w`‡q‡Qb| 

†g‡q-RvgvB XvKvq _v‡Kb| †gS †g‡q‡K GmGmwm cvm Kivi ci we‡q w`‡q‡Qb| †gS RvgvB XvKvq GKwU evwqs 

nvD‡R PvKzwi K‡ib| †QvU †g‡q B›UviwgwW‡qU -G co‡Q| wZwb mÂqc‡Î wewb‡qvM K‡i gybvdvi UvKv w`‡q †Q‡j-

‡g‡q‡`i †jLvcovi LiP, msmv‡ii LiP Ges Aewkó UvKv w`‡q cÖwZ eQi Rwg wKb‡Z _v‡Kb| GLb Zvi Rwgi 

cwigvY cÖvq 6 GKi| †MvjRvi-gvndzRv `¤úwZ RvZxq mÂq w¯‹‡gi GKRb mdj wewb‡qvMKvwi| Zuvi G mdjZvi 

†cQ‡b †bc‡_¨ f~wgKvq mn‡hv×v wn‡m‡e wQ‡jb ¿̄x †gvQvt gvndzRv †eMg| Zuv‡`i †`‡L cwiwPZRb‡`i A‡b‡KB 

mÂqc‡Î wewb‡qvM Ki‡Qb| †MvjRvi-gvndzRv `¤úwZ GKRb g‡Wj mdj wewb‡qvMKvwi| 
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ি মিভি ক ও িত ান িভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত (অথ বছর-20১৫-১৬,20১৬-১৭,20১৭-১৮) 
 

w¯‹gwfwËK I cÖwZôvb wfwËK wewb‡qvM cwiw ’̄wZ 

A_©eQi t 2017-18 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

 াংেকর 
মা েম  

স য় েরার মা েম  ডাকঘেরর মা েম  
ি েমর নাম  

  
 ল মা া  

 অজন   ল মা া   অজন  

  
 ল মা া  

 অজন  

১ 2 3 4 5 6 7 

 ১। িতর া স য়প                       -                   -   
                 
-    

                 -                     -                          -   

 ২। ৫-বছর ময়াদী বালােদশ স য়প            
3,000.00  

      
৩,৬৯৭.৭৪  

      
১,৩০০.০০  

       
১,৪৩১.৫০  

         
২৫০.০০  

               
৬৪৯.৬৯  

 ৩। ৩-বছর ময়াদী স য়প                       -                   -   
                 
-    

                 -                     -                          -   

 ৪। বানাস স য়প                       -                   -   
                 
-                     -                     -                          -   

 ৫। ৬-মাস অ র নাফািভি ক 
স য়প   

                    -                   -                    
-    

                 -                     -                          -   

 ৬। পিরবার স য়প   
          
8,710.00  

      
৬,৭৫৯.৭৯  

      
৩,৮০০.০০  

        
৪,২৮২.৪৪  

       
১,০৪০.০০  

            
১৪,৭০১.৩৪  

 ৭। ৩-মাস অ র নাফিভি ক 
স য়প   

          
7,100.00  

     
৮,৮৯৯.৬৫  

      
২,৬০০.০০  

       
৩,২৭৩.৪০  

      
৬,৮০০.০০  

           
১১,৪৭৭.৯৬  

 ৮। জামানত স য়প                       -                   -                    
-    

                 -                     -                          -   

 ৯। পনশনার স য়প   
          
2,400.00  

     
২,৬৩৯.৫৮  

         
৮০০.০০  

      ১,১০৩.৬৯  
      
১,০৮৫.০০  

              
২,১৫৭.১৭  

 ১০। পা  অিফস সিভংস াংক                      -                   -                    
-                     -                     -                          -   

 (ক) সাধারণ িহসাব                      -                   -   
                 
-    

                 -    
      
২,০০০.০০  

            
৩,৩৭২.৬০  

 (খ) ময়াদী  িহসাব                      -                   -   
                 
-                     -    

      
৮,৭৫০.০০  

           
১১,৬৬১.০৪  

 (গ) বানাস িহসাব                      -                   -                    
-    

                 -                     -                   
২৪৮.২৭  

 ১১। ডাক জীবন বীমা                      -                   -   
                 
-    

                 -    
           
৭৫.০০  

                 
৮৬.৬১  

 উপ- মাটঃ  
        

21,210.00  
    
২০,২৭৫.৬০  

      
৮,৫০০.০০  

       
৯,৬৪৪.৮৪  

    
২০,০০০.০০  

          
৪০,৯৪৬.৬৭  

 ১২। বাংলােদশ াইজব                  
75.00  

           
৭১.৫৪  

                 
-    

                 -                     -                          -   

 ১৩। ওেয়জ আনার ডেভলপেম  ব   
             
975.00  

      
১,৯০২.৬১  

                 
-                     -                     -                          -   

 ১৪। ৩-বছর ময়াদী জাতীয় িবিনেয়াগ 
ব   

                    -                   -                    
-    

                 -                     -                          -   

 ১৫। ইউ.এস.ডলার ি িময়াম ব   
               
40.00  

           
২৩.৭৭  

                 
-    

                 -                     -                          -   

 ১৬। ইউ.এস.ডলার ইনেভ েম  ব   
            
200.00  

         
৩৪৪.০৫  

                 
-                     -                     -                          -   

 উপ- মাটঃ            
1,290.00  

       
২,২২৭.৪৩  

                 
-    

                 -                     -                          -   

 সবেমাটঃ  
       

22,500.00  
    
২২,৫০৩.০৩  

      
৮,৫০০.০০  

       
৯,৬৪৪.৮৪  

    
২০,০০০.০০  

          
৪০,৯৪৬.৬৭  
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w¯‹gwfwËK I cÖwZôvb wfwËK wewb‡qvM cwiw ’̄wZ A_©eQi t 2016-17 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq)  
 াংেকর মা েম    স য় েরার মা েম   ডাকঘেরর মা েম  

ি েমর নাম   
 ল মা া   অজন   ল মা া   অজন   ল মা া   অজন  

1 2 3 4 5 6 7 

 ১। িতর া স য়প   
                     
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ২। ৫-বছর ময়াদী বালােদশ 
স য়প   

          
4,199.38  

    
৪,১৭৬.৬৭  

    
১,৯৬৭.০০  

     
১,৮৭৪.৭৮  

       
২৫০.০০  

               
৫১২.৬২  

 ৩। ৩-বছর ময়াদী স য়প                        
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ৪। বানাস স য়প                        
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ৫। ৬-মাস অ র নাফািভি ক 
স য়প   

        
5,062.26  

               
-    

    
২,২৪৮.০০  

                
-    

   
৭,৮০০.০০  

                       
-    

 ৬। পিরবার স য়প   
          
4,371.95  

    
৮,৬৭২.৪০  

    
১,৯৫২.০০  

    
৩,৭৩৪.৮৩  

    
৪,৮৫০.০০  

          
১৫,৩৯৭.১৬  

 ৭। ৩-মাস অ র নাফিভি ক 
স য়প   

                     
-    

     
৭,৫৫৪.১৬  

               
-    

   
২,৮৬৬.৭০  

                
-    

          
১০,৫৭৭.১৮  

 ৮। জামানত স য়প               
862.89  

               
-    

       
৫৯৩.০০  

                
-    

       
৫৭০.০০  

                       
-    

 ৯। পনশনার স য়প                        
-    

   
২,৬৭৫.০০  

               
-    

      
৯০৬.৬৩  

     
১,৪২৫.০০  

            
১,৯৩৯.৬৪  

 ১০। পা  অিফস সিভংস াংক                       
-    

               
-    

               
-    

                
-    

    
৫,৮৫০.০০  

                       
-    

 (ক) সাধারণ িহসাব                       
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

            
২,৩৫৫.৭০  

 (খ) ময়াদী  িহসাব                       
-    

               
-    

               
-    

                
-    

         
৬৫.০০  

         
১০,৩৫৮.৬৭  

 (গ) বানাস িহসাব                       
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                      -   

 ১১। ডাক জীবন বীমা                       
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                
87.43  

 উপ- মাটঃ          
14,496.48  

 
২৩,০৭৮.২৩  

  
৬,৭৬০.০০  

     
৯,৩৮২.৯৪  

  
২০,৮১০.০০  

           
৪১,২২৮.৪০  

 ১২। বাংলােদশ াইজব                 
69.03  

          
৮১.৯১  

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ১৩। ওেয়জ আনার ডেভলপেম  
ব   

            
805.36  

     
১,১০৪.৭২  

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ১৪। ৩-বছর ময়াদী জাতীয় 
িবিনেয়াগ ব   

                     
-    

               
-    

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ১৫। ইউ.এস.ডলার ি িময়াম ব                 
46.02  

          
১৪.৯৫  

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 ১৬। ইউ.এস.ডলার ইনেভ েম  ব                
253.11  

       
২৪৩.৫৮  

               
-    

                
-    

                
-    

                       
-    

 উপ- মাটঃ            
1,173.52  

     
১,৪৪৫.১৬  

               
-    

                
-    

                         
-    

 সবেমাটঃ         
15,670.00  

  
২৪,৫২৩.৩৯  

  
৬,৭৬০.০০  

     
৯,৩৮২.৯৪  

  
২০,৮১০.০০  

           
৪১,২২৮.৪০  

 

we: ª̀: cÖwZiÿv mÂqcÎ, †evbvm mÂqcÎ, 6-gvm AšÍi gybvdv wfwËK mÂqcÎ, RvgvbZ mÂqcÎ, †evbvm wnmve I 3-eQi 

†gqv`x RvZxq wewb‡qvM eÛ-GB w¯‹gmg~n cÖZ¨vnvi Kiv n‡q‡Q| Z‡e GmKj w¯‹gmg~‡ni Outstanding stock we`¨gvb 

_vKvq g~j I gybvdvi jÿ¨gvÎv I cwi‡kva cÖ̀ vb Ae¨vnZ i‡q‡Q| d‡j bxU wewb‡qvM cÖ̀ wk©Z n‡q‡Q| 
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2016-17 অথবছেরর িত ান িভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত 
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w¯‹gwfwËK I cÖwZôvb wfwËK wewb‡qvM cwiw ’̄wZ 

A_©eQi t 2015-16 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq)  
াংেকর মা েম স য় েরার মা েম ডাকঘেরর মা েম 

কে র নাম  
ল মা া অজন ল মা া অজন ল মা া অজন 

১ 2 3 4 5 6 7 

 ১। িতর া স য়প   - - - - - - 

 ২। ৫-বছর ময়াদী বালােদশ স য়প র  3,650.00 4,237.73 1,700.00 1,676.56 235.00 284.87 

 ৩। ৩-বছর ময়াদী স য়প   - - - - - - 

 ৪। বানাস স য়প   - - - - - - 

 ৫। ৬-মাস অ র নাফািভি ক 
স য়প   

- 
- - - - - 

 ৬। পিরবার স য়প   4,400.00 6,083.25 2,100.00 3,001.34 6,600.00 10,065.82 

 ৭। ৩-মাস অ র নাফিভি ক স য়প   3,800.00 5,260.98 1,675.00 2,412.24 4,050.00 6,601.19 

 ৮। জামানত স য়প   - - - - - - 

 ৯। পনশনার স য়প   750.00 1,638.95 340.00 714.70 510.00 1,111.50 

 ১০। পা  অিফস সিভংস াংক  - - - - - - 

 (ক) সাধারণ িহসাব  - - - - 1,150.00 1,746.18 

 (খ) ময়াদী  িহসাব  - - - - 4,440.00 7,059.54 

 (গ) বানাস িহসাব  - - - - - - 

 ১১। ডাক জীবন বীমা  - - - - 80.00 69.51 

 উপ- মাটঃ  12,600.00 17,220.91 5,815.00 7,804.84 17,065.00 26,938.60 

 ১২। বাংলােদশ াইজব   60.00 68.51 - - - - 

 ১৩। ওেয়জ আনার ডেভলপেম  ব   700.00 1,228.46 - - - - 

 ১৪। ৩-বছর ময়াদী জাতীয় িবিনেয়াগ 
ব   

- - - - - - 

 ১৫। ইউ.এস.ডলার ি িময়াম ব   40.00 46.22 - - - - 

 ১৬। ইউ.এস.ডলার ইনেভ েম  ব   220.00 404.91 - - - - 

 উপ- মাটঃ  1,020.00 ১,৭৪৮.১০ - - - - 

 সবেমাটঃ  13,620.00 ১৮,৯৬৯.০১ ৫,৮১৫.০০ ৭,৮০৪.৮৪ ১৭,০৬৫.০০ ২৬,৯৩৮.৬০ 

we: ª̀: cÖwZiÿv mÂqcÎ, †evbvm mÂqcÎ, 6-gvm AšÍi gybvdv wfwËK mÂqcÎ, RvgvbZ mÂqcÎ, †evbvm wnmve I 

3-eQi †gqv`x RvZxq wewb‡qvM eÛ-GB w¯‹gmg~n cÖZ¨vnvi Kiv n‡q‡Q| Z‡e GmKj w¯‹gmg~‡ni Outstanding 
stock we`¨gvb _vKvq g~j I gybvdvi jÿ¨gvÎv I cwi‡kva cÖ̀ vb Ae¨vnZ i‡q‡Q| d‡j bxU wewb‡qvM cÖ̀ wk©Z 

n‡q‡Q| 
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2015-16 অথবছেরর িত ান িভি ক িবিনেয়াগ পিরি িত 
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2016-17 A_©eQ‡ii mv‡_ 2017-18 A_©eQ‡ii jÿ¨gvÎv I AR©‡bi Zzjbv 

 

(AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

 

201৬-1৭ 

  জমা ল পিরেশাধ নাফা পিরেশাধ নীট িবিনেয়াগ 

ল মা া   ৬৭,০০০.০০   ২২,০০০.০০   ১৫,৬২৫.০০   ৪৫,০০০.০০  

অজন    ৭৫,১৩৪.৭৩      ২২,৭১৭.২৭   ১৫,৮১৬.৮৬     ৫২,৪১৭.৪৬  

201৭-1৮ 

   জমা   ল পিরেশাধ নাফা পিরেশাধ   নীট িবিনেয়াগ 

ল মা া   ৭৮,৬১৭.০০    ৩৪,৬১৭.০০    ২১,৭৫১.০০    ৪৪,০০০.০০  

অজন    ৭৮,৭৮৪.৬৮    ৩২,২৫৪.৩৮    ২০,০০১.৮৭     ৪৬,৫৩০.৩০  
 

  

২০১৬-১৭ অথবছেরর ল মা া ও অজেনর লনা ২০১7-১8 অথবছেরর ল মা া ও অজেনর লনা 
 

 

 

 

RvZxq mÂq w¯‹‡gi weMZ 7 (mvZ) eQ‡ii Rgvi cÖe„w× 
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RvZxq mÂq Awa`ß‡ii wewfbœ w¯‹‡gi weµ‡qi nvi 
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জাতীয় স য় অিধদ র-৩০ ন ২০১৮ পয  ি ত দায় 
 

িমক ি েমর নাম টাকা শতাংশ 

১ িতর া স য়প  41.31 0.02% 

২ ৫-বছর ময়াদী বাংলােদশ স য়প  26960.06 11.26% 

৩ ৩-বছর স য়প  32.14 0.01% 

৪ বানাস স য়প  25.36 0.01% 

৫ ৬-মাস অ র নাফা িভি ক স য়প  179.31 0.07% 

৬ পিরবার স য়প  91740.53 38.33% 

৭ ৩-মাস অ র নাফা িভি ক স য়প  59092.29 24.69% 

৮ জামানত স য়প  26.96 0.01% 

৯ পনশনার স য়প  17379.03 7.26% 

১০ ১০ বছর বাংলােদশ স য়প  9.99 0.00% 

  উপ- মাট 195,486.99 81.68% 

১১(ক) পা  অিফস স য় িহসাব (সাধারণ িহসাব) 2,527.79 1.06% 

১১(খ) পা  অিফস স য় িহসাব ( ময়াদী িহসাব) 28,429.79 11.88% 

১১(গ) পা  অিফস স য় িহসাব ( বানাস িহসাব) 37.84 0.02% 

১২ পা াল লাইফ ই ু ের  540.95 0.23% 

  উপ- মাট 31,536.37 13.18% 

১৩ বাংলােদশ াইজব  516.98 0.22% 

১৪ ওেয়জ আণার ডেভলপেম  ব  (৫-বছর ময়াদী)  9,425.51 3.94% 

১৫ ৩-বছর াশানাল ইনেভ েম  ব   60.52 0.03% 

১৬ ইউ এস ডলার ি িময়াম ব  (৩-বছর ময়াদী)  273.34 0.11% 

১৭ ইউ এস ডলার ইনেভ েম  ব  (৩-বছর ময়াদী)  2,028.68 0.85% 

  উপ- মাট= 12,305.03 5.14% 

  সবেমাট= 239,328.39 100.00% 
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1972-73 A_©eQi †_‡K 2017-18 A_© eQi ch©šÍ 

avivevwnK wewb‡qvM cwiw ’̄wZ (AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

 

A_©eQi ‡gvU Bmy¨ bxU Bmy¨ µgea©gvb bxU 

16-12-1971 ZvwiL ch©šÍ bxU e¨v‡jÝ 55.72 55.72 

1972-73 33.85 8.12 63.84 

1973-74 40.41 7.42 71.26 

1974-75 41.87 5.51 76.77 

1975-76 42.43 15.27 92.04 

1976-77 48.53 15.92 107.96 

1977-78 51.27 13.73 121.69 

1978-79 60.93 22.19 143.88 

1979-80 65.43 21.29 165.17 

1980-81 108.61 33.58 198.75 

1981-82 106.23 31.30 230.05 

1982-83 121.26 46.09 176.14 

1983-84 141.40 61.68 337.82 

1984-85 155.30 53.78 391.60 

1985-86 191.34 77.89 469.49 

1986-87 238.12 88.42 557.91 

1987-88 360.04 194.39 752.30 

1988-89 450.45 212.73 653.03 

1989-90 583.14 277.61 1,242.64 

1990-91 866.36 475.52 1,718.16 

1991-92 1,320.61 814.94 2,533.10 

1992-93 2,692.58 2,050.21 4,583.31 

1993-94 2,582.24 1,338.40 5,921.71 

1994-95 2,788.21 1,549.71 7,471.42 

1995-96 3,461.47 907.58 8,379.00 

1996-97 3,155.12 995.42 9,374.42 

1997-98 4,154.28 1,948.42 11,322.84 

1998-99 4,475.55 1,797.47 13,120.31 

1999-00 5,657.57 3,243.18 16,363.49 

2000-01 6,871.31 4,237.26 20,600.75 

2001-02 8,716.96 4,666.73 25,267.48 

2002-03 9,418.63 4,306.02 29,573.50 

2003-04 9,678.20 3,905.58 33,479.08 

2004-05 10,180.57 2,496.07 35,975.15 

2005-06 13,799.83 2,966.58 38,941.73 

2006-07 15,123.53 4,174.92 43,116.65 

2007-08 14,105.79 2,518.32 45,634.97 

2008-09 16,035.28 3,633.32 49,268.29 

2009-10 25,553.69 11,590.64 60,858.93 

2010-11 17,232.03 2,056.90 62,915.83 

2011-12 18,955.35 479.02 63,394.85 
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2012-13 23,326.77 772.84 64,107.69 

2013-14 24,309.60 11,707.31 75,875.00 

2014-15 42,659.78 28,732.64 1,04,607.64 

2015-16 53,712.45 33,688.60 1,38,296.24 

2016-17 75134.7 52417.46 190,713.70 

2017-18 78784.68 46530.3 46,530.30 

 

wet ª̀t  (1)  †gvU Bmy¨ n‡Z g~j cwi‡kva ev` w`‡q bxU Bmy¨i cwigvb wba©viY Kiv nq| wKš‘ 1995-96 A_©eQ‡ii c~‡e© 

†gvU Bmy¨ n‡Z g~j I my` cwi‡kva we‡qvM K‡i bxU Bmy¨i cwigvY †ei Kiv n‡q‡Q| d‡j w¯‹‡gi †gvU cywÄf~Z `vq 

(Outstanding stock) cÖK…Z `v‡qi †P‡q wKQzUv Kg i‡q‡Q; 

 

(2) 1995-96 A_©eQi ch©šÍ me©‡gvU g~j cwi‡kva †`Lv‡bv n‡qwQj 5,619.19 †KvwU UvKv; hvi g‡a¨ M‡o Kgc‡ÿ 35 

kZvsk A_©vr 1,965.39 †KvwU UvKv my` cwi‡kv‡ai wnmve AšÍf©~³ i‡q‡Q| d‡j 2015-16 A_©eQi ch©šÍ †gvU cywÄf~Z 

`vq 1,38,296.24 Gi mv‡_ 1,965.39 †KvwU UvKv †hvM K‡i wnmvevqb Ki‡Z n‡e| 

 

 

 

we`¨gvb RvZxq mÂq w¯‹gmg~‡ni gybvdv I Dr‡m Ki KZ©‡bi nvit 

mÂq w¯‹‡gi bvg gybvdvi nvi Dr‡m Ki gš¿e¨ 

5-eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcÎ* 11.28% 5% 

3-gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqcÎ 11.04% 5% 

cwievi mÂqcÎ 11.52% 5% 

‡cbkbvi mÂqcÎ 11.76% 5% 

WvKNi mÂq e¨vsK-mvaviY wnmve 7.50% 10% 

WvKNi mÂq e¨vsK-‡gqv`x wnmve* 11.28% 10% 

WvK Rxeb exgv (AvRxeb/‡gqv`x) 4.2/3.3 Kigy³ 

evsjv‡`k cÖvBR eÛ 6.50% 20% 

I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ* 12.00% Kigy³ 

BD.Gm. Wjvi wcÖwgqvg eÛ* 7.50% Kigy³ 

BD.Gm. Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ* 6.50% Kigy³ 

1. gybvdvi nvi 23 †g 2015 wLªt 

ZvwiL n‡Z Kvh©Ki| 

2. D³ Zvwi‡Li c~‡e© µqK…Z mÂq 

w¯‹gmg~‡ni †ÿ‡Î µqKvjxb mg‡qi 

we`¨gvb nv‡i gybvdv cÖvc¨ n‡e| 

3. cÖ‡hvR¨ nv‡i Dr‡m AvqKi KZ©b 

n‡e| 

4. Ki Kwgkb KZ©„K fwel¨ Znwej I 

Ki AeKvkcÖvß cÖwZôvb-mg~‡ni †ÿ‡Î 

wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv cÖ‡hvR¨ n‡e bv| 

* ¯̂qswµq cybtwewb‡qvMmyweav 

we`¨gvb| 

 

 

 

¯q̂swµq cybtwewb‡qvMmyweav 

 ¯q̂swµq cybtwewb‡qv‡Mi †ÿ‡Î cybtwewb‡qv‡Mi Zvwi‡L wewb‡qv‡Mi EaŸ©mxgv cÖ‡hvR¨ n‡e; 

 ‡gqv` DËxY© mg‡q cybtwewb‡qvM myweav ejer _vK‡jB †Kej ¯q̂swµq cybtwewb‡qvM myweav cvIqv 

hv‡e, Ab¨_vq bq; 

 I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ, BD.Gm.Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ Ges BD.Gm.Wjvi wcÖwgqvg eÛ-G 

GKvwaK †gqv‡` cybtwewb‡qvM myweav cvIqv hv‡e; 

 AwR©Z gybvdvi Dci ¯̂qswµq cybtwewb‡qvM myweav cÖ̀ v‡bi †ÿ‡Î cÖ‡hvR¨ nv‡i Dr‡m AvqKi KZ©b 

K‡i Aewkó bxU gybvdv ¯̂qswµq cybwewb‡qvM myweavi AvIZvq Avm‡e| 

 

¯q̂swµq cybtwewb‡qvMmyweavi µgweKvk 

bs 

w¯‹‡gi bvg ïiæi ZvwiL eÜ wQj cybivq Pvjy 

01 

5-eQi †gqv`x evsjv‡`k 

mÂqcÎ 

10/08/2005 

01/07/2010 n‡Z 

30/06/2011wLªt 

01/07/2011wLªt 
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02 

WvKNi mÂq e¨vsK  

(‡gqv`x wnmve) 

05/08/1988 

01/07/2010 n‡Z 

29/02/2012wLªt 

01/03/2012 wLªt 

03 I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U eÛ 24/01/1988 

01/07/2010 n‡Z 

14/12/2010 wLªt 

15/12/2010wLªt 

04 BD.Gm.Wjvi wcÖwgqvg eÛ 16/10/2002 

01/07/2010 n‡Z 

14/12/2010 

15/12/2010wLªt 

05 BD.Gm.Wjvi Bb‡f÷‡g›U eÛ 16/10/2002 

01/07/2010 n‡Z 

14/12/2010 

15/12/2010wLªt 
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1977 mvj †_‡K eZ©gvb (23-05-2015 mv‡j cÖewZ©Z) ch©šÍ gybvdv nv‡ii µgweKvk 

 

Rate of Interest  All National Savings schemes. 
 

Sc. 
No. 

Name of Schemes & 
Opening  Date 

Dated Rate of Interest Remark 

01-10-1973 - 30-06-1974 . 4%-10% 01. Bangladesh 
Sanchayapatra. 

(10-Years ) 01-10-1973. 
01-07-1974 -31-12-1976. 6%-13% 

01-01-1977 
Closed. 

08-03-1976 -15-10-1980  6%-15% 
16-10-1980 -02-06-1992  13%-21% 
03-06-1992 - 05-02-1995  11%-18% 
06-02-1995 - 31-01-1996  10%-17% 
01-02-1996 - 21-02-1997  9.5%-16.5% 
22-02-1997 - 29-10-2001  10.75%-17.75% 

02. PratirakkhaSanchaya 
(8-Years ) 

08-03-1976. 

30-10-2001 - 30-06-2002 8.75%-15.75% 

01-07-2002 
 Closed. 

20-12-1977 -24-01-1984  6%-12.20% 
25-01-1984 -02-06-1992  14%-18% 
03-06-1992 -19-09-1993  11%-16% 
20-09-1993 -05-02-1995  11%-15% 
06-02-1995 -31-01-1996  10%-14% 
01-02-1996 -21-02-1997  9.5%-13.5% 
22-02-1997 29-10-2001  10.5%-14.5% 

30-10-2001 - 31-12-2003 8.50%-12.50% 
01-01-2004-16-07-2004 7.5%-11.00% 

17-07-2004 - 03-12-2005 7.00% -10.50% 
     04 -12- 2005-30-06-2010  8.00% - 12.00% 
     01 -07- 2010-30-06-2011  7.50% - 10.50% 
     01 -07- 2011-29-02-2012  8.00% - 11.55% 
      01/03/ 2012 -22-05-2015 9.20% - 13.19% 

03. 5-Years Bangladesh 
Sanchayapatra. 

(5-Years) 
20-12-1977. 

             From  23/05/ 2015  9.35% - 11.28% 

 

20-12-1977 -15-10-1980  9.25%-16.66% 04. Bonus Sanchayapatra. 
(6-Years )20-12-1977. 16-10-1980 -02-06-1992  14.5%-22% 

3-6-1992  
Closed. 

01-11-1988 -02-06-1992  19.55% 05. 3-Years Sanchayapatra 
1-11-1988. 03-06-1992 -19-09-1993  15% 

20-09-1993 
Closed. 

21-02-1997 -29-10-2001  13.5% 06. 6-Monthly Profit bearing 
Sanchayapatra 

(5-Years ) /21-02-1997. 
30-10-2001 -30-06-2002  12% 

 

1-7-2002 
Closed. 

24-02-1997 -29-10-2001  13.20% ParibarSanchayapatra 
(5-Years )/24-02-1997.  30-10-2001 -30-10-2002  11.92% 

1-7-2002 
Closed. 

     23 -06- 2010-30-06-2011  8.00% - 11.04% 
     01 -07- 2011-29-02-2012  8.00% - 12.07% 
      01/03/ 2012 -22-05-2015 9.20% - 13.45% 

07. 

ParibarSanchayapatra 
(5-Years ) 

(Re-open)/23-06-2010. 

             From  23/05/ 2015  9.50% - 11.52% 

23-06-2010 
Re-open 
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12-01-1998 -29-10-2001  13.50% 
30-10-2001 - 31-12-2003 12% 
01-01-2004 - 16-07-2004 7.00% -10.50% 
17-07-2004 - 03-12-2005 6.50% - 10 % 

     04 -12- 2005-30-06-2010  8.50%-11.50 % 
     01 -07- 2010-30-06-2011  8.00%-10.00 % 

01 -07- 2011-29-02-2012 8.40%-10.78 % 
      01/03/ 2012 -22-05-2015 9.80% - 12.59% 

08. 3-Monthly Profit bearing 
Sanchayapatra 

(3-Years ) 
12-01-1998. 

             From  23/05/ 2015  10.00% - 11.04% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

09. JamanatSanchayapatra 
(3-Years ) (28-01-1999)  

28-01-99 -30-06-2002  5%-6% 1-7-2002 
Closed. 

01-07-2004 - 03-12-2005 7.50%-11.00 % 
     04 -12- 2005-30-06-2010  8.50%-12.50 % 
     01 -07- 2010-30-06-2011  8.00%-11.00 % 

01 -07- 2011-29-02-2012 8.00%-11.81 % 
      01/03/ 2012 -22-05-2015 9.20% - 13.19% 

10. Pensioner 
Sanchayapatra (5 Years) 

(01-07-2004) 
 

             From  23/05/ 2015  9.70% - 11.76% 

 

01-07-1974 -30-06-1976  7.5% 
30-06-1976 -15-10-1980  8.5% 
16-10-1980 -02-06-1992  11.5% 
03-06-1992 -21-02-1997  8% 
22-02-1997  - 16-07-2004 8.5% 

 
 
Post Office SavingsBank 

a) Ordinary Account. 
 

From 17 July 2004 7.5% 

 
 
 
 

 
 

01-07-1974 -30-06-1976  10% 
01-07-1976 -15-10-1980  9.25%-11.25% 
16-10-1980 -30-10-1988  15%-16% 
01-11-1988 -02-06-1992  19.55% 
03-06-1992 -19-09-1993  12%-15% 
20-09-1993 -05-02-1995  11%-13% 
06-02-1995 -31-01-1996  10%-12% 
01-02-1996 -21-02-1997  9.5%-11.5% 
22-02-1997-16-07-2004 10.5%-12.5% 

17-07-2004 - 03-12-2005 9.50%-11.5% 
     04 -12- 2005-30-06-2010  10.00% - 12.00% 
     01 -07- 2010-30-06-2011  8.00% - 10.00% 
     01 -07- 2011-29-02-2012  8.00% - 10.00% 
      01-03-2012 -22-05-2015 10.40% - 13.24% 

b) Fixed Deposit Account. 
 

             From  23/05/ 2015  10.20% - 11.28% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-07-1977  - 15-10-1980  16.66% 

11. 

(c) Bonus Account 
20-12-1977. 16-10-1980 q-02-06-1992  22% 

3-6-1992 
Closed. 

20-02-1981 -19-09-1993  16%(Compound) 
20-09-1993 -05-02-1995 14%(Compound) 
06-02-1995 -31-01-1996 12%(Compound) 

12. Wage Earner 
Development Bond . 

(20-02-1981) 

01-02-1996 -21-02-1997  11%(Compound) 
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22-02-1997-30-06-2010 12%(Compound) 
     01 -07- 2010-30-06-2011  10.50%(Compound) 
     01 -07- 2011-29-06-2012  11.80%(Compound) 
             From  01/07/ 2012  12.00%(Compound) 

15-12-1992 -19-09-1993  10% 
20-09-1993 -05-02-1995  9% 
06-02-1995 -21-02-1997  7.5% 

13. 3-Years National 
Investment Bond. 
(15-12-1992 ) 

22-02-1997 –To-30-06-2010 8. 5% 

1-7-2010 
Closed. 

14. U.S.Dollar Premium 
Bond.(16-10-2002 ) 

From 16-10-2002 6.5%-7.5% 
 

 

15. U.S. Dollar Investment  
Bond.( 16-10-2002) 

From 16-10-2002  5.5%-6.5%  
 

Bangladesh Prize Bond.    
(a) 10/-TK. 

(01-06-1974) 
01-06-1974 10%  

(b) 50/-TK. 
(29-10-1985) 

29-10-1995 10%  

02-07-1995 10% 

 

(c) 100/-TK 
(02-07-1995) 09-09-1996 6.5% 

 

Classification of Insurance. 
 

Per Thousand. 
Per Year. 

 

       (1) Hole Life Insurance. TK.42.00  

16. Postal Life Insurance. 

(2) Fixed Term Insurance. TK.33.00  
 
 
 

S/d- 23.05. 2015 
Assistant Director (Policy) 

Directorate of National Savings 
Dhaka-1000. Phone-9577804. 
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জাতীয় স য় অিধদ েরর  ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  
কৗশলগত উে িভি ক কায ম, কমস াদন চক এবং ল মা াস হ 

 

ত অজন ল মা া/িনণায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম 
 

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশল-
গত উে -

র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 
(Activities) 

 

কমস াদন চক 
(Performance Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম-
স াদন 

চেকর 
মান 

(Weight 
of PIs) 

2016-
17 

2017-
18* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ে পণ 
২০১৯-২০ 

ে পণ 
২০২০-২১ 

1.1.1 অথায়েনর পিরমাণ কা  
টাকায় 

10 45,000 36,709 26,197 24,000 21,000 19,000 17,000 30,000 35,000 

1.1.2জাতীয় স য় ি েমর 
িবিনেয়াগ সং া  মািসক 
িতেবদন ত ও কাশ; 

সং া 3 12 9 ১২ - - - - 12 12 

1.1.3 িহসােবর সম য়-
সাধেনর িনিম  সভার 
আেয়াজন 

সং া ৩ 7 10 ১২ 6 4 3 2 12 12 

1.1 ঘাটিত 
বােজেট 
অথায়ন 
তরাি ত 
করা; 

1.1.4 অংশীজেনর অংশ হেণ 
সভার আেয়াজন করা 

সং া ২ 4 4 2 1 - - - 3 4 

1.2.1 ইেলক িনক/ ি  
িমিডয়ায় িব াপন চার; 

সং া 2 30 20 ২০ 18 16 14 12 25 30 

1.2.2 স য় স াহ/অিভয়ান 
পিরচালনা; 

সং া 2 - 64 64 ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ - - 

1.2.3অন সর জনেগা ী দর 
সম েয় উঠান বঠক 
পিরচালনা করা; 

সং া 3 79 100 ৫০ 45 40 35 30 55 60 

1.2.4 িশ াথ েদর িনেয় স য় 
স িকত উ ু করণ সভা; 

সং া ২ 79 100 25 20 15 10 5 30 35 

১) াি ক 
জনগণেক 
স েয় 

উ ু  করা 
এবং 

িবি ভােব 
থাকা 

জনগেণর 
  

স য় 
জাতীয় 
স য় 
ীেমর 

মা েম 
আহরণ  
কের 

জাতীয় 
ঘাটিত 
বােজেট 
অথায়ন 
করা; 

50 

1.2 স েয় 
উ ু করণ 
কায ম 

পিরচালনা 
করা; 

1.2.5 অিনবাসী 
বাংলােদশীেদর সম েয় দেশ/ 
িবেদশ উ ু করণ সভা-
সিমনার আেয়াজন; 

সং া ২ - - ৫ 4 3 2 1 6 7 
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ত অজন ল মা া/িনণায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম 
 

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশল-
গত উে -

র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 
(Activities) 

 

কমস াদন চক 
(Performance Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম-
স াদন 

চেকর 
মান 

(Weight 
of PIs) 

2016-
17 

2017-
18* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ে পণ 
২০১৯-২০ 

ে পণ 
২০২০-২১ 

1.2.6 কেলট ণয়ন, ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া 2 - - 9০0 ৮০০ ৭০0 ৬00 ৫০0 ৯৫০ 1,000 

1.2.7 িলফেলট ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া 
 

2 - 15,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 22,000 24,000 

1.2.8 ফ ন ণ, সংর ণ 
ও িবতরণ; 

সং া 
 

2 ৫00 ৪00 ৫00 ৪50 400 350 300 600 700 

1.3.1 স য়পে র ি প ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া 
(ল ) 

4 31.০০ 20.00 22.00 20.00 18.00 ১৬.০০ ১৫.০০ ২4.০০ 25.00 

1.3.2 স য় বে র ি প 
ণ, সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া 
(ল ) 

2 2.50 - 0.15 0.10 - - - 1.00 1.50 

1.3.3 স য়প  েয়র 
আেবদন ফরম ণ, সংর ণ 
ও িবতরণ; 

সং া 
(ল ) 2 10.38 ১০.২৫ 10.00 9.50 9.00 8.50 8.00 10.50 11.00 

1.3.4 া র কাড ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ 

সং া 
(ল ) 

১ - 2.00 2.50 2.25 2.00 1.75 1.50 2.75 3.00 

1.3.5 রিজ ার ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ 

সং া ১ - 325 ৪00 ৩৬০ ৩২০ ২৮০ ২৪0 ৪50 ৫00 

1.3.6 িবি  পন াড-বই 
ণ, সংর ণ ও িবতরণ;  

সং া ১ - 1800 2000 1900 1800 1700 1600 2200 2500 

1.3.7 নাফা পিরেশাধ াড-
বই ণ, সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া ১ - 500 800 950 900 850 800 1000 1050 

1.3.8 ল পিরেশাধ াড-বই 
ণ, সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া ১ - 311 5০০ 950 900 850 800 600 1100 

1.3.9 নাফাসহ ল 
পিরেশাধ াড-বই ণ, 
সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া ১ - 250 ৫০০ 450 400 350 300 550 600 

1.3 জাতীয় 
স য় 
ি েমর 
লনেদন 

কায ম 
তরাি ত 
করা; 

1.3.10 িব য় িববরণী াড-
বই ণ, সংর ণ ও িবতরণ; 

সং া 
(হাজার) 

১ - 200 300 275 250 225 200 350 400 
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ত অজন ল মা া/িনণায়ক ২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অসাধারণ অিত 
উ ম 

উ ম 
 

চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশল-
গত উে -

র মান 
(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 
(Activities) 

 

কমস াদন চক 
(Performance Indicators) 

একক 
(Unit) 

কম-
স াদন 

চেকর 
মান 

(Weight 
of PIs) 

2016-
17 

2017-
18* 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ে পণ 
২০১৯-২০ 

ে পণ 
২০২০-২১ 

2.1.1 স য়প  িবিধমালা/ 
নীিতমালা সং া  িশ ণ 
আেয়াজন করা; 

জন 
৪ 850 ৭১০ ৯০০ ৮১০ ৭২০ ৬৩০ ৫৪০ ৯৫০ ১০০০ 

2.1.2 বািষক কমস াদন 
ি  বা বায়ন সং া  
িশ ণ আেয়াজন; 

জন 
২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

2.1.3 জাতীয় াচার কৗশল 
বা বায়ন সং া  িশ ণ 
আেয়াজন; 

জন 
২ 400 400 ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

2.1.4 উ াবনী উে াগ 
কমপিরক না বা বায়ন 
সং া  িশ ণ; 

জন 
২ - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

2.1.5 অিফস ব াপনা 
সং া  িশ ণ; 

জন 
২ - ৩৩৫ 2০০ 180 16০ 14০ 12০ 250 30০ 

2.1 
স মতা 

ি র 
িনিম  
িশ ণ 

কায ম 
পিরচালনা 

করা; 

2.1.6 এসিডিজ/ত  ও 
যাগােযাগ ি  সং া  
িশ ণ;  

জন 
1 - - ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১২০ ১৩০ 

2.2.1 উ য়ন ক  াব 
ণয়ন ও অ েমাদেনর উে াগ 
হণ; 

 
৪ - 

১৮ 
ফ য়ারী 

২৮ 
ফ য়ারী 

৩১ 
মাচ 

৩০ 
এি ল 

31 
ম 

30 
ন 

- - 

2.2.2 ‘উপেজলা স য় 
অিফস’ চা র উে াগ হণ; 

 
5 - 

২১ 
সে র 

২৮ 
ফ য়ারী 

৩১ 
মাচ 

৩০ 
এি ল 

31 
ম 

30 
ন 

- - 

২) স য় 
শাসেনর 

স মতা 
ি র 

মা েম 
াহক 

সবার মান 
ি  কের 
অিধক 
সং ক 

জনগণেক 
স েয় 
স ৃ  
করা; 

25 

2.2 জাতীয় 
স য় 

অিধদ র 
আ িনকায়ন 

ও 
স সারণ 

করা; 
2.2.3 জাতীয় স য় িবভাগীয় 
কাযালয়স েহ গাড়ী 
সরবরােহর উে াগ হণ; 

 
৩ - 

৩১ 
আগ  

২৮ 
ফ য়ারী 

৩১ 
মাচ 

৩০ 
এি ল 

31 
ম 

30 
ন 

- - 
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দ র/সং ার আবি ক কৗশলগত উে স হ 
( মাট ন র- ২5) 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
ল মা ার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -201৮-1৯) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ ম 
(Very 

Good) 

উ ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে  

(Poor) 

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 

Objectives) 

কৗশলগত 
উে ে র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 
(Activities) 

কমস াদন চক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কমস াদন 
চেকর মান 
(Weight 

of 
PI) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
মাঠপযােয়র কাযালয়স েহর সে  ২০১৮-১৯ অথবছেরর 

বািষক কমস াদন ি  া র ও ওেয়বসাইেট 
আপেলাড 

বািষক কমস াদন ি  
া িরত 

তািরখ ০.৫ 
২০ ন, 
২০১৮ 

২১ ন, 
২০১৮ 

২৪ ন, 
২০১৮ 

- - 

২০১৮-১৯ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র 
 অধবািষক ায়ন িতেবদন দািখল  ায়ন িতেবদন দািখল ত তািরখ ০.৫ 

১৭ জা য়াির, 
২০১৯ 

২০ জা য়াির, 
২০১৯ 

২১ জা য়াির, 
২০১৯ 

২২ জা য়াির, 
২০১৯ 

২৩ জা য়াির, 
২০১৯ 

মাঠপযােয়র কাযালয়স েহর ২০১৮-১৯ অথবছেরর  
বািষক কমস াদন ি র অধবািষক ায়ন 
িতেবদন পযােলাচনাে  ফলাবতক (feedback) 

ম ণালয়/িবভােগ 

ফলাবতক (feedback) 
দ  
 

তািরখ ১ 
২৪ জা য়াির, 

২০১৯ 
৩১ জা য়াির, 

২০১৯ 
০৪ ফ য়াির, 

২০১৯ 
০৮ ফ য়াির, 

২০১৯ 
১১ ফ য়াির, 

২০১৯ 

বািষক 
কমস াদন 
ি  বা বায়ন 
জারদারকরণ 

৩ 

সরকাির কমস াদন ব াপনা প িতসহ অ া  
িবষেয় কমকতা/কমচারীেদর জ  িশ ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত িশ েণর সময় 
জনঘ া 

* 
১ ৬০ - - - - 

 ড র মা েম হীত ডাক 
ই-ফাইিলং িসে েম 

আপেলাড ত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইেল নিথ িন ি ত** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
ই-ফাইিলং প িত বা বায়ন 

ই-ফাইেল প  জারী ত*** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

দ র/সং া ক ক অনলাইন সবা চা  করা 
 

নতম এক  ন ন ই-সািভস 
চা ত 

তািরখ ১ 
১০ জা য়াির, 

২০১৯ 

২৪ জা য়াির, 
২০১৯ 

 ২৮ 
জা য়াির, 

২০১৯ 

৩১ মাচ,  
২০১৯ 

৩০ এি ল,  
২০১৯ 

দ র/সং া ও অধীন  কাযালয়স েহর উ াবনী উে াগ 
ও    উ য়ন ক  (SIP) বা বায়ন 

উ াবনী উে াগ ও SIP স েহর  
 হালনাগাদ ত ডাটােবইজ 

ওেয়বসাইেট কািশত 
তািরখ ১ 

০৩ ফ য়াির, 
২০১৯ 

১১ ফ য়াির, 
২০১৯ 

১৮ ফ য়াির, 
২০১৯ 

২৫ ফ য়াির, 
২০১৯ 

০৪ মাচ, 
২০১৯ 

কায প িত, 
কমপিরেবশ ও 

সবার 
মােনা য়ন 

১০ 

 ডাটােবজ অ যায়ী নতম  তািরখ ১ ০৮ এি ল, ২২ এি ল, ০২ ম, ১৬ ম, ২০১৯ ৩০ ম, 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
ল মা ার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -201৮-1৯) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ ম 
(Very 
Good) 

উ ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে  

(Poor) 

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 

Objectives) 

কৗশলগত 
উে ে র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 
(Activities) 

কমস াদন চক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কমস াদন 
চেকর মান 
(Weight 

of 
PI) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
ন ন উ াবনী উে াগ/  উ য়ন 

ক  চা ত 
 

২০১৯ ২০১৯ ২০১৯ ২০১৯ 

হালনাগাদ ত িস েজন ◌্স চাটার 
অ যায়ী দ  সবা  

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

িস েজ   চাটার বা বায়ন 
 সবা হীতােদর মতামত 

পিরবী েণর ব া চা ত 
 তািরখ ০.৫ 

৩১ িডেস র, 
২০১৮ 

১৫ জা য়াির, 
২০১৯ 

০৭ ফ য়াির, 
২০১৯ 

১৭ ফ য়াির,, 
২০১৯ 

২৮ 
ফ য়াির, 
২০১৯ 

অিভেযাগ িতকার ব া বা বায়ন 
িনিদ  সমেয়র মে  অিভেযাগ 

িন ি ত 
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

িপআরএল  
আেদশ জাির ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
িপআরএল র ২ মাস েব সংি  কমচারীর  

িপআরএল ও  নগদায়নপ  জাির করা   নগদায়নপ  জাির ত 
 

    % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -  

ি প ীয় সভায় অিডট আপি  
িন ি র জ  পািরশ ত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 
অিডট আপি  িন ি  কায েমর উ য়ন 

অিডট আপি  িন ি ত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদ ত  

তািরখ ১ 
০৩ ফ য়াির, 

২০১৯ 
১১ ফ য়াির, 

২০১৯ 
১৮ ফ য়াির, 

২০১৯ 
২৫ ফ য়াির, 

২০১৯ 
 ০৪ মাচ, 
২০১৯ াবর ও অ াবর স ি র হালনাগাদ তািলকা ত 

করা অ াবর স ি র তািলকা 
হালনাগাদ ত 

তািরখ ১ 
০৩ ফ য়াির, 

২০১৯ 
১১ ফ য়াির, 

২০১৯ 
১৮ ফ য়াির, 

২০১৯ 
২৫ ফ য়াির, 

২০১৯ 
 ০৪ মাচ, 
২০১৯ 

বািষক উ য়ন কম িচ বা বায়ন  
 

বািষক উ য়ন কম িচ বা বািয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আিথক ও 
স দ 
ব াপনার 
উ য়ন 

9 

অ ব ত/অেকেজা যানবাহন িব মান নীিতমালা 

অ যায়ী িন ি করণ 
িন ি ত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 
ল মা ার মান -২০১৮-১৯ 

(Target Value -201৮-1৯) 

অসাধারণ 
(Excellent) 

অিত উ ম 
(Very 
Good) 

উ ম 
(Good) 

চলিত মান 
(Fair) 

চলিতমােনর 
িনে  

(Poor) 

কৗশলগত 
উে  

(Strategic 

Objectives) 

কৗশলগত 
উে ে র 

মান 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 
(Activities) 

কমস াদন চক 
(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কমস াদন 
চেকর মান 
(Weight 

of 
PI) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
বেকয়া িব ৎ িবল পিরেশাধ করা িব ৎ িবল পিরেশািধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 পেদর িবপরীেত িনেয়াগ দান িনেয়াগ দান ত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

মািসক িতেবদন দািখল ত সং া ১ ৪ ৩ - - - 
জাতীয় াচার কমপিরক না ও পিরবী ণ কাঠােমা 

বা বায়ন 
**** 

জাতীয় াচার কমপিরক না  ও 
পিরবী ণ কাঠােমায় অ  

ল মা া বা বািয়ত 
% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

সকল অনলাইন সবা ত  
বাতায়েন সংেযািজত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ 

ত  বাতায়ন হালনাগাদ ত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

জাতীয় 
াচার 

কৗশল ও ত  
অিধকার 
বা বায়ন 

জারদারকরণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক িতেবদন ণয়ন ও 
ওেয়বসাইেট কাশ 

বািষক িতেবদন ওেয়বসাইেট 
কািশত 

তািরখ ০.৫ 
১৮ অে াবর, 

২০১৮ 
৩১ অে ার, 

২০১৮  
১৫ নেভ বর, 

২০১৮ 
২৯ নেভ র, 

২০১৮ 
০৬ িডেস র, 

২০১৮ 
 
* জন শাসন িশ ণ া য়াল অ যায়ী উ  িশ ণ আেয়াজন করেত হেব। 
** মি পিরষদ িবভােগর ই-গভ া  অিধশাখা হেত া  িতেবদন। 
*** মি পিরষদ িবভােগর ই-গভ া  অিধশাখা হেত া  িতেবদন। 
** **মি পিরষদ িবভােগর াচার অিধশাখা হেত া  িতেবদন। 
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RvZxq mÂq e‡Û wewb‡qv‡Mi gva¨‡g wbe©vwPZ wmAvBwcM‡Yi bv‡gi ZvwjKv 

Awbevmx 9 Rb evsjv‡`kx wewb‡qvMKvix evwYwR¨K ¸iæZ¡c~Y© e¨w³ (wm,AvB,wc) Gi gh©v`v jvf K‡i‡Qb| we‡`kx bvMwiKZ¡ MÖnYKvix G     

9 Rb evsjv‡`kx ˆe‡`wkK gy ª̀vq ¯̂‡`‡k BD,Gm,Wjvi Bb‡f÷‡g›U, BD,Gm,Wjvi wcÖwgqvg eÛ I I‡qR Avb©vi †W‡fjc‡g›U e‡Û 

wewb‡qvM Kivq miKvi Zvu‡`i‡K 2017-18 A_©eQ‡ii Rb¨ evwYwR¨K ¸iæZ¡c~Y© e¨w³ (wmAvBwc) wbe©vPb K‡i‡Q|  

wb‡¤œ Zvu‡`i bvg I Qwemn ZvwjKv cÖKvk Kiv n‡jvt 

 

Rbve iwdKzj Bmjvg wgqv AviRy 

 

Rbve †gvt gvneyeyj Avjg 

 

Rbve KvRx wMqvm DwÏb 

 

Rbve gxi iv‡mj myRb 

 

ˆmq` G.‡K. Av‡bvqviæ¾vgvb 

 

Rbve Avwid Avn‡¤§̀  †PŠayix 

 
Rbve Avwmd Avn‡g` †PŠayix 

 
‡eMg mvqiv †PŠayix 

 

Wv: †gv: AvdZve †nv‡mb 

 

Awbevmx evsjv‡`kx‡K evwYwR¨K ¸iæZ¡c~Y© e¨w³ (wmAvBwc) †NvlYv Kiv n‡j 

miKvi KZ©„K cÖ̀ Ë †h mKj myweav †c‡q _v‡Kb 

 wmAvBwcMY mvaviYZ †h mKj my‡hvM myweav †c‡q _v‡Kb Zv wb‡¤œ D‡jøL Kiv n‡jvt 

(1) Af¨šÍixY m¤ú` wefvM n‡Z wmAvBwc cwiPq cÎ cÖ̀ vb Kiv nq; 

(2) wmAvBwcMY Zvu‡`i cwiPq c‡Îi †gqv`Kvjxb evsjv‡`k mwPevj‡q cÖ‡ek cÎ cvIqvi AwaKvix nb; 

(3) miKvi KZ©„K wb‡qvwRZ mswkøó welqK bxwZ wba©viY KwgwU‡Z m`m¨ wn‡m‡e AšÍf~©³ nIqvi †ÿ‡Î †hvM¨ nb; 

(4) ‡`‡k I we‡`‡k D”Pc`¯’ Kg©KZ©vM‡Yi ˆeV‡K wmAvBwcMY AMÖvwaKvi cvb; 

(5) weRq w`em, ¯̂vaxbZv w`em I RvZxq w`em, C`-Dj wdZi, C`-Dj-Avhnv, GKz‡k †deªæqvwi, knx` w`em I 

AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em BZ¨vw` ¸iæZ¡c~Y© w`em Dcj‡ÿ we‡`k¯’ evsjv‡`k wgkbmg~n KZ©„K Av‡qvwRZ Abyôv‡b 

Avgwš¿Z n‡eb| 

(6) e¨emv msµvšÍ åg‡b wegvb, †ij, moK I Rjc‡_ Avmb msiÿ‡Yi †ÿ‡Î AMÖvwaKvi cv‡eb| 

(7) wmAvBwc wb‡R I Zvu‡`i ¯¿x, cyÎ, Kb¨v‡`i wPwKrmvi Rb¨ miKvix nvmcvZv‡j †Kweb myweav cÖvwß‡Z AMÖvwaKvi 

cv‡eb| 

(8) ‡Kvb wmAvBwc evsjv‡`‡k wewb‡qvM Ki‡j we‡`kx wewb‡qvM-Kvix‡`i Abyiƒc my‡hvM-myweavw` cv‡eb Ges Zvu‡`i 

wewb‡qvM Foreign Private Investment (Promotion and Protection)  Act 1980(Act No XI of 
1980) Gi weavb Abymv‡i msiÿY Kiv n‡e| 

(9)  wmAvBwcMY wegvb e›`‡i wfAvBwc jvDÄ-2 e¨envi Ges †¯úkvj n¨vÛwjs Gi myweav cv‡eb| 
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১০০ টাকা মােনর বাংলােদশ াইজবে র ‘ ’ স হ 

cyi¯‹vit cÖwZ Wª †Z cÖwZ wmwi‡R cyi¯‹vit 

(K) 6,00,000 UvKvi cÖ_g cyi¯‹vi GKwU 

(L) 3,25,000 UvKvi wØZxq cyi¯‹vi GKwU 

(M) 1,00,000 UvKvi Z…Zxq cyi¯‹vi ỳÕwU 

(N)    50,000 UvKvi PZz_© cyi¯‹vi ỳÕwU 

(O)    10,000 UvKvi cÂg cyi¯‹vi PwjøkwU 

 

-৮8 তম ‘‘ ’’-এর আওতায় র ার া  ন র েলা িন প: - 

এখােন উে  ব -এ িনেদিশত িব য়  তািরখ হেত নতম ২ ( ই) মাস অিত েমর পর উ  ব  ‘ ’ এর আওতায় 
আসেব।   

১০০/- টাকা মান বাংলােদশ াইজব স েহর িবিভ  র ােরর িববরণ িনে  দয়া হেলাঃ- 

  উ  ‘‘ ’’- ত ০০০০০০১ হইেত ১০০০০০০ ম সং ার অ  ব স হ হইেত িন িলিখত ৪৬  

সাধারণ সং া র ােরর জ  ঘািষত হইয়ােছঃ—  

থম র ার টাঃ ৬,০০,০০০ 0547366 

ি তীয় র ার টাঃ ৩,২৫,০০০ 0399650 
   

তীয় র ার িত  ১,০০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

0827650 0956628 
  

চ থ র ার িত  ৫০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

0197979 0756948 
  

প ম র ার িত  ১০,০০০ টাকার মাট ৪০  র ার 

0004170 0241589 0413235 0317610 0800914 
0103670 0257507 0496515 0619350 0815993 
0136806 0271378 0513992 0621528 0840773 
0178169 023098 0515177 0628557 0845018 
0181720 0303254 0584521 0732117 0907103 
0182129 0336757 0591442 0742700 0920075 
0213551 0352710 0596900 0752416 0929899 
0231398 0361125 0612472 0778415 0977977 

 

-৮9 তম ‘‘ ’’-এর ফলাফল- 

থম র ার টাঃ ৬,০০,০০০ 0773908 

ি তীয় র ার টাঃ ৩,২৫,০০০ 0742011 
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তীয় র ার িত  ১,০০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

0722307 0767291 
  

চ থ র ার িত  ৫০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 
0415277 0815719 

  

প ম র ার িত  ১০,০০০ টাকার মাট ৪০  র ার 

0066057 0286561 0472642 0631664 0791227 

0083980 0301650 0478077 0641575 0806655 

0098356 0309878 0487296 0648267 0809533 

0147856 0350849 0534800 0706582 0830634 

0147894 0421316 0552864 0712121 0855634 

0150207 0448645 0557384 0755161 0939588 

0223699 0452646 0604980 0777149 0943715 

0248052 0454487 0619014 0790775 0978378 

 
- ৯০তম ‘‘ ’’-এর ফলাফল - 

 

উ  ‘‘ ’’- ত ০০০০০০১ হইেত ১০০০০০০ ম সং ার অ  ব স হ হইেত িন িলিখত ৪৬  সাধারণ সং া 
র ােরর জ  ঘািষত হইয়ােছঃ—  

থম র ার টাঃ ৬,০০,০০০ ০৪২৯১২১ 

ি তীয় র ার টাঃ ৩,২৫,০০০ ০৯২৪৫৩০ 
   

তীয় র ার িত  ১,০০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

০২৩০৬০৫ ০৩৭৬৯৩০ 
  

চ থ র ার িত  ৫০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 
০৪৪৪৫৮২ ০৫৮৮৯২৪ 

  

প ম র ার িত  ১০,০০০ টাকার মাট ৪০  র ার 

০০১২১৫৮ ০২৬৩৭১৮ ০৩৪৪৩৫৫ ০৫৪৮৯৫১ ০৭৫৬০৪৫ 

০০৩৫৯০৯ ০২৬৫৮৫২ ০৩৬৯৬৪১ ০৫৪৯৯৫৬ ০৭৯০৯৫১ 

০০৪৯৮০৯ ০২৭৫০১২ ০৩৮৬৯৬২ ০৫৯২২১২ ০৭৯৮২৭৯ 

০০৫৭৬৭৯ ০২৭৫৭৬৩ ০৪৪৩০৯১ ০৬১৭০১২ ০৮০৮৩৫৪ 

০১৪৯৩০৪ ০৩১২১০৭ ০৪৬১৯৩২ ০৬১৯৭৪৪ ০৮৩৫৩৮২ 

০১৮২৪৫৬ ০৩১৩৩৯৬ ০৪৬৮০১৯ ০৬৪১৪৭১ ০৮৪৮৮২১ 

০১৯৯৫০৬ ০৩৩০৮৩৬ ০৪৮৬৭০৮ ০৬৮৬৮১২ ০৮৬৯৯৯১ 

০২৫৯৭১৬ ০৩৩৬৭০৬ ০৪৯৭১৫৯ ০৭৩০১৩৮ ০৯৩৭২১৮ 



53 | P a g e  
 

 

- ৯১তম ‘‘ ’’-এর ফলাফল - 
 

  উ  ‘‘ ’’- ত ০০০০০০১ হইেত ১০০০০০০ ম সং ার অ  ব স হ হইেত িন িলিখত ৪৬  

সাধারণ সং া র ােরর জ  ঘািষত হইয়ােছঃ—  

থম র ার টাঃ ৬,০০,০০০ 0761011 

ি তীয় র ার টাঃ ৩,২৫,০০০ 0174009 
   

তীয় র ার িত  ১,০০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

0576225 0613448 
  

চ থ র ার িত  ৫০,০০০ টাকার মাট ২  র ার 

0244283 0379255 
  

প ম র ার িত  ১০,০০০ টাকার মাট ৪০  র ার 

 0043091  0283584  0458365  0642676  0779239  

0100404  0304171  0482478  0669165  0801286  

0129284  0335119  0491103  0678986  0853815  

0159287  0372666  0491577  0686719  0871472  

0195886  0399006  0506390  0704249  0880186  

0207061  0400591  0547817  0708291  0915235  

0227924  0425440  0569654  0710622  0965010  

0237014  0432815  0635622  0727378  0977457  
 

wbqgvejxt 

v cÖwZ wZb gvm AšÍi (31 Rvbyqvix, 30 GwcÖj, 31 RyjvB I 31 A‡±vei) ÔWªÕ AbywôZ nq| 

v e‡Û wb‡ ©̀wkZ weµq ZvwiL n‡Z b~b¨Zg 2 (`yB) gvm AwZµ‡gi ci D³ eÛ ÔWªÕ Gi AvIZvq Avm‡e| 

v cyi¯‹vicÖvß eÛ †dir †`qv nq bv, Z‡e e‡Û AwfwnZ g~j¨ cyi¯‹v‡ii A‡_©i mv‡_ cÖ`vb Kiv nq| 

v ÔWªÕ Abyôv‡bi wba©vwiZ ZvwiL n‡Z ỳB eQ‡ii g‡a¨ cyi¯‹v‡ii UvKv `vex Ki‡Z nq|  

v cyi¯‹vicÖvß A_© n‡Z 20% Dr‡m Ki KZ©b K‡i cyi¯‹v‡ii UvKv cÖ̀ vb Kiv nq| 
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RvZxq mÂq Awa`ß‡ii 2017-18 A_© eQ‡i 

m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vejx 

RvZxq mÂq Awa`ß‡ii 2017-18 A_© eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µg 

wewb‡qvM jÿ¨gvÎv AR©b: 

গত ২০১৭-১৮ অথবছের জাতীয় স য় ি েমর মা েম স য় আহরণের মাট ল মা া িছল ৭৮,৬১৭ 

কা  টাকার িবপরীেত মাট অজন ৭৮,৭৮৪.৬৮ কা  টাকা; যা ল মা ার ১০০.২১ 

শতাংশ।অ পভােব উ  অথ বছের স য় আহরণের নীট ল মা া ছিল ৪৪,০০০ কা  টাকা, যার 

িবপরীেত নীট অজন ৪৬৫৩০.৩০ কা  টাকা; ল মা ার ১০৫.৭৫ শতাংশ।চলিত ২০১৮-১৯ 

অথবছের জাতীয় স য় ি েমর মা েম স য় আহরণের নীট ল মা া ২৬,১৯৭ কা  টাকা।   

 

D™¢vweZ B-‡mwfsm mdUIq¨v‡ii gva¨‡g †mev cÖ̀ vb: 

জাতীয় স য় অিধদ েরর িনয় ণাধীন েরাস েহ স ািনত িবিনেয়াগকারীেদর নাফা উে ালেনর 

জ  গতা গিতক প িত বহার করা হেতা যা িছল অত  সময়সা । িক  ই- সিভংস সফটওয় ার 

এর উ াবন ও জাতীয় স য় অিধদ েরর সকল অিফেস  চলন করার মা েম িবিনেয়াগকারীরা  

সমেয় এবং ব সহেজ নাফা উে ালন করেত পারেছন।  িবিভ  ধরেণর িববরণী যমন, দিনক 

িব য়, দিনক নাফা,  মািসক িবিনেয়াগ িববরণী ও আয়কর সনদ ইত ািদ হােত িলেখ ত করা 

হেতা। এেত অেনক সময় ও ম  য় হবার পাশাপািশ ল হবার স াবনা বশী থাকত। ই- সিভংস 

সফটওয় ার চা  হওয়ার ব সহেজ য়ংি য় প িতেত িন লভােব কাজ েলা করা স ব হে । এর 

মা েম িবিনেয়াগকারী দর পাশাপািশ েত ক  েরার কমকতা-কমচারী ও া ে  কাজ করেত 

পারেছ।  

wWmU¨vÝ gwbUwis: 

জাতীয় স য় অিধদ র ধান কাযালয়, ঢাকা এর আওতাধীন িবভাগীয় অিফস, জলা স য় অিফস ও 

িবেশষ স য় েরাস েহ ফান/ মাবাইল  এর মা েম দশ াপী দা িরক কােজর ে  

সময়া বিততা, িশ াচার, াচার অ শীলনসহ যথাযথ াহকেসবা িনি ত হে   কী-না তা িনয়িমত 

মিনটিরং করা হয়। ফেল, অিফস ব াপনায় গিত ি  পেয়েছ।  
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‡hvM`vb:  

জনাব সাম াহার বগম গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর অিতির  সিচব জাতীয় স য় অিধদ র 
–এর মহাপিরচালক িহেসেব ৯ নেভ র ২০১৭ ি :তািরেখ যাগদান কেরন। যাগদােনর া ােল ােক 

েলল েভ া জানাে ন অিধদ েরর কমকতা-কমচারীগণ । 
 

 

RvZxq mÂq Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK Rbve mvgQzbœvnvi †eMg-‡K dz‡jj my‡f”Qv cÖ̀ vb K‡ib 

RvZxq mÂq Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvixe„›`| 

 

c‡`vbœwZ:  

২০১৭-১৮ অথবছের জাতীয় স য় অিধদ েরর 06 জন সহকারী পিরচালকেক উপ-পিরচালক পেদ, 
০১ জন- ক সহকারী পিরচালক পেদ, ০৭ জন- ক স য় অিফসার পেদ এছাড়া ১২ জন- ক 
উ মানসহকারী পেদ পেদা িত দান করা হেয়েছ।    
 
bZzb Awdm ’̄vcb I D‡Øvab: 

মবধমান াহক চািহদার িভি েত জাতীয় স য় অিধদ র ন ন কের ঢাকা মহানগরীেত উ রা ও 
যা াবাড়ী এলাকায় ২  িবেশষ েরা াপন কেরেছ। এর মা েম ন ন এলাকায় াহকেদর 
সবাদােনর পাশাপািশ িব মান িবেশষ েরা েলা াহকেদর উ তমােনর সবা দান করেত পারেব। 

এছাড়াও িম া জলা পিরষদ ভবন ও চ ােমর ব ারহােট আরও ২  িবেশষ েরা াপন করা 
হেয়েছ িম া জলা পিরষদ ভবেন জলা স য় িবেশষ েরা, িম ার কায ম আ ািনকভােব 
উে াধন করা হেয়েছ। 
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RvZxq mÂq we‡kley¨‡iv, Kzwgjøv AvbyôvwbK D‡Øvab K‡ib RvZxq mÂq Awa`ß‡ii cwiPvj (hyM¥ mwPe) Rbve Avey Zv‡je I Kzwgjøvi †Rjv cÖkvmK| 

 

RvZxq ky×vPvi I ˆbwZKZv Kvh©µg: 

মি পিরষদ িবভাগ ক ক ণীত নীিতমালার আেলােক জাতীয় স য় অিধদ র ক ক আেয়ািজত 

ধান কাযালয় ও মাঠপযােয়র কাযালয় স েহর কমকতােদর সম েয় ২০১৭-১৮ জন ক িশ ণ 

দয়া হেয়েছ  
 

িশ ণঃ 
2017-18 A_© eQ‡i 8wU evsjv‡`k e¨vsK I Gi AvIZvaxb evwYwR¨K e¨vsK, WvKNi Ges RvZxq mÂq Awa`ß‡ii 

Kg©KZ©v‡`i mgš‡̂q we`¨gvb mÂq w¯‹‡gi wewa-weav‡bi Dci cÖvq 2500 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv 

nq| 

 

 

XvKv wefvM KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©kvjv-2018 G e³e¨ 

ivL‡Qb Af¨šÍixY m¤ú` wefv‡Mi wmwbq mwPe I RvZxq ivR¯̂ 

†ev‡W©i †Pqvig¨vb Rbve †gvkviid †nv‡mb f~uBqv GbwWwm g‡nv`q| 

RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©kvjvq 

Dcw̄ ’Z RvZxq mÂq Awa`ßi Gi gnvcwiPvjK, WvK Awa`ßi I 

evsjv‡`k e¨vs‡Ki Kg©KZ©ve„›`| 

 

 

RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©kvjvq 

Dcw¯’Z WvK wefvM I wewfbœ e¨vs‡Ki Kg©KZ©ve„›`| 

RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq, iscyi KZ©„K Av‡qvwRZ cÖwkÿY Kg©kvjvq 

Dcw̄ ’Z RvZxq mÂq Awa`ßi Gi gnvcwiPvjK, WvK Awa`ßi, evsjv‡`k 

e¨vsKmn wewfbœ Zdwmwj e¨vsK I RvZxq mÂq ey¨‡iv/ Awd‡mi 

Kg©KZ©ve„›`| 
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m‡¤§jbt 

wefvMxq m‡¤§j‡bi gva¨‡g AÎ cÖwZôv‡b wbR wbR mgm¨v¸‡jv Av‡jvwPZ n‡q _v‡K| Kg©KZ©v‡`i myweav I 

Amyweav¸‡jv G m‡¤§j‡bi gva¨‡g Zz‡j aiv nq| wewb‡qvM msµvšÍ welq¸‡jv Av‡jvPbv-ch©v‡jvPbv Kiv nq|  

 

 

RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq, ewikvj-G Kg©KZ©v m‡¤§jb-2017 †Z 

gnvcwiPvjK Gi m‡½ Kg©KZ©ve„›`| 

RvZxq mÂq wefvMxq Kvh©vjq, Lyjbv Kg©KZ©v m‡¤§jb-2018 

†Z gnvcwiPvjK Gi m‡½ Kg©KZ©ve„›`| 

 

Z_¨ evZvqb Kvh©µg nvjbvMv`KiY: 

জাতীয় স য় অিধদ র 2017-18 অথবছেরর িবিভ  কমকা  ও সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক 
কমকা  সং া  ত  জাতীয় স য় অিধদ েরর ওেয়বসাইট এ আপেলাড কেরেছ। এছাড়াও 
ত েসবার মােনা য়েনর জ  সবা ি য়ার উ াবন কায ম িহেসেব এক  অনলাইন সবা চা  
কের। জনগেণর জ  আইিস  িভি ক হ েড  াপন করা হেয়েছ। সকল কার নীিতমালা/ 
িবিধমালা হালনাগাদ কের ওেয়বসাইেট কাশ করা হেয়েছ।   
 

AwWU wb¯úwË: 

জাতীয় স য় অিধদ েরর ২০১৭-১৮ অথবছের মাট ১১৮  অিডট আপি  অিমমাংিসত অব ায় 
িছল। ২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  অ যায়ী অিমমাংিসত ১১৮  অিডট আপি র 
শতকরা ৫০ ভাগ অথাৎ ৫৯  অিডট আপি  িন ি র বা বাধকতা িছল। ২০১৭-১৮ অথ বছের 
মাট ৩০  অিডট আপি  িন ি  হেয়েছ। অথাৎ বািষক কমস াদন ি  ল মা ার ২৫% 

অিজত হেয়েছ|  
 

ইেনােভশন কায ম: 
 ধান কাযালয় ও এর অধীন  সকল অিফেস িসিস িভ ক ােমরা াপন করা হেয়েছ; 
 অিধদ েরর কমকতােদর সম েয় এক  প মইল চা  করা হেয়েছ; 
 স য় েরা েলার কায েম ই- সিভংস সফটওয় ার চা  হেয়েছ; 
 উঠান বঠেকর মা েম ােমর ণ ল পযােয়র জনগণ িবেশষত:  আেয়র মিহলােদর স েয়র 

িত উ ু করণ করা হে ; 
 মা িমক পযােয়র িশ াথ েদর স েয়র িত উ ু করণ কায ম পিরচািলত হে ; 
 জাতীয় স য় অিধদ েরর ধান কাযালেয় ত  ও পরামশ ক  াপন করা হেয়েছ; 
 জাতীয় স য় অিধদ েরর জ  নােমর এক  ফইস ক পইজ চা  করা হেয়েছ।   
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সরকােরর িবিভ  উ য়ন কায েম অংশ হণ: 
সরকােরর ণ এক  দ র িহেসেব জাতীয় স য় অিধদ র ২০১৭-১৮ অথবছের সরকােরর 
িবিভ  উ য়ন কায েম অংশ হণ কেরেছ। এর মে  উ য়ন মলা, আয়কর মলা, ভ াট মলা, বাসী 
ক াণ মলা অ তম। এছড়াও বাংলােদেশর ে া ত দশ থেক উ য়নশীল দশ িহেসেব আ  

কাশ এবং ব ব র ৭ মাচ এর ভাষেণর ইউেনে ার ী িত াি র উদযাপেন অংশ হণ কেরেছ।  

  
জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর ৭ মােচর ভাষণ িব  ামা  ঐিতহ ’র 

ী িত লােভ আন  শাভাযা ায় জাতীয় স য় অিধদ র-এর মহাপিরচালক 
মেহাদয়সহ সকল কমকতা-কমচারী । 

ে া ত দেশর াটাস হেত বাংলােদেশর উ রেণর যা তা অজেনর 
ঐিতহািসক সাফ  উ যাপন উপল  আন  শাভাযা ায় জাতীয় স য় 
অিধদ র-এর মহাপিরচালক মেহাদয়সহ সকল কমকতা-কমচারী । 

  
 উ য়ন মলায় জাতীয় স য় অিধদ েরর েল উপি ত 

মহাপিরচালক মেহাদয় ও কমকতা । 
 
DØy×KiY Kvh©µgt 

জাতীয় স য় অিধদ র 2017-18 অথ বছের উ ু করণ চার কায েমর অংশ িহেসেব স য় স াহ গণ নানী, উঠান বঠক 
ও মা িমক পযােয়র িশ াথ েদর স েয় সেচতনতা ি  ও উ ু করণ কায েম জাতীয় স য় অিধদ েরর অংশ হণ িছল 

শংসনীয়। 
 

(K) mÂq mßvn-2018t 

2017-18 A_© eQ‡i 7 †_‡K 13 GwcÖj D`hvwcZ nq ÒmÂq mßvn-2018Ó| G mÂq mßvn cvjb Dcj‡ÿ RvZxq 

mÂq Awa`ßi wefvMxq ch©v‡q wewfbœ c`‡ÿc MÖnY K‡i| †hgb- wcÖ›U B‡j±ªwbK wgwWqv I †gvevBj‡dv‡b mÂq 

DØy×KiY evZ©v cÖPvi Kiv n‡q‡Q| ÒP‡jv mevB mÂq Kwi, wWwRUvj evsjv‡`k Movq mnvqZv KwiÓ G cÖwZcv`¨ 

welq‡K †K› ª̀ K‡i cÖavb Kvh©vjqmn mviv‡`‡k GK‡hv‡M cvwjZ n‡q‡Q mÂq mßvn-2018| wewfbœ DØy×KiY Kg©m~Px 

MÖnY Kiv n‡q‡Q †hgb-mÂq mßvn-2018 D‡Øvab, miKvix-†emiKvix, ‡ckvRxex‡`i gv‡S, KjKviLvbv, e¨emv 

cÖwZôvb, wkÿv cÖwZôvb, evox evox mÂq Awfhvb, mßvne¨vcx mÂq mßv‡ni g~j¨vqb|  
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(L) DVvb ˆeVK, gva¨wgK we`¨vj‡q DØy×KiY I MYïbvbx Kvh©µg| 
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ি র িচ ঃ 

 
জাতীয় স য় ক স েহর িব য় পিরি িত ও নাফা সং া  সভায় মাননীয় অথম ী আ ল মাল আ ল িহত এর সে  

জাতীয় স য় অিধদ েরর মহাপিরচালক মেহাদয় জনাব সাম াহার বগম। 

  
আই.এম.এফ এর িতিনিধেদর িনকট জাতীয় স য় অিধদ েরর কায ম উপ াপন।  
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স য়প  লনেদন কায েমর সােথ জিড়ত াংক স েহর নােমর তািলকা 
ক ীয় াংক : বাংলােদশ াংক 

বািণিজ ক াংক রা ায় ): ি মািলকানাধীন (সাধারণ): 
নং াংেকর নাম নং াংেকর নাম 

১ সানালী াংক িলঃ ১ আইএফআইিস াংক িলিমেটড 
২ অ ণী াংক িলঃ ২ ইউনাইেটড কমািশয়াল াংক িলিমেটড 
৩ পালী াংক িলঃ ৩ ই ান াংক িলিমেটড 
৪ জনতা াংক িলঃ ৪ উ রা াংক 
৫ বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলিমেটড ৫ এনআরিব কমািশয়াল াংক িলিমেটড 
৬ বিসক াংক িলিমেটড ৬ এনআরিব াবাল াংক িলিমেটড 

ইসলামী াংক ৭ এনআরিব াংক িলিমেটড 
নং াংেকর নাম ৮ এিব াংক িলিমেটড 
১ াংক আল-ফালাহ িলিমেটড ৯ এনিসিস াংক িলিমেটড 
  ১০ ওয়ান াংক িলিমেটড 
  ১১ কমািশয়াল াংক অব িসলন 
  ১২ া  াংক িলিমেটড 
  ১৩ ডাচ-বাংলা াংক িলিমেটড 
  ১৪ িদ ফারমাস াংক িলিমেটড 
  ১৫ াশনাল াংক িলিমেটড 
  ১৬ এইচ এস িব িস িলঃ 
  ১৭ ঢাকা াংক িলিমেটড 
  ১৮ াশনাল াংক অব পািক ান 
  ১৯ বালী াংক িলিমেটড 
  ২০ াইম াংক িলিমেটড 
  ২১ িদ ি িময়ার াংক িলিমেটড 
  ২২ বাংলােদশ কমাস াংক িলিমেটড 
  ২৩ বাংলােদশ িষ াংক 
  ২৪ াক াংক িলিমেটড 
  ২৫ াংক এিশয়া িলিমেটড 
  ২৬ ম মিত াংক িলিমেটড 
  ২৭ মােক াইল াংক িলিমেটড 
  ২৮ িমউ য়াল া  াংক 
  ২৯ িমড া  াংক িলিমেটড 
  ৩০ মঘনা াংক িলিমেটড 
  ৩১ য না াংক িলিমেটড 
  ৩২ সাউথই  াংক িলিমেটড 
  ৩৩ সাউথ বাংলা এি কালচার এ  কমাস াংক িলিমেটড 
  ৩৪ িদ িস  াংক িলিমেটড 
  ৩৫ িস  এন এ 
  ৩৬ রাজশাহী িষ উ য়ন াংক িলঃ 
  ৩৭ সীমা  াংক িলঃ 
  ৩৮ ট াংক অব ইি য়া 
  ৩৯ হািবব াংক িলঃ 
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জাতীয় স য় অিধদ েরর ধান কাযালয়-এর অিফসারেদর নােমর তািলকা 
নাম পদবী ফান ও মাবাইল ন র ইেমইল এে স 

জনাব সাম াহার বগম মহাপিরচালক ফান (অিফস): ৮৮০-২-৯৫৫৯৯০৮ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭৩০-৩৪২৯৫৮ 

ইেমইল: dg.nsd.bd@gmail.com 

জনাব মাঃ আ  তােলব 
 

পিরচালক 
শাসন ও জনসংেযাগ  

ফান (অিফস): ৮৮০-২-৯৫৮৮৪১০ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭১১-৪২৬৩৯২ 

ইেমইল: taleb_halim@yahoo.com 

জনাব মাহা দ হাবী র 
রহমান 
 

পিরচালক 
(পিলিস, পিরসং ান, 

েরা এবং অিডট ও 
আইন) 

ফান (অিফস): ৮৮০-২-৯৫৮৮৪০৯ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭৫৮৫৪৫৩৮৮ 

ইেমইল: hmn.klt@gmail.com 

জনাব রািজয়া বগম 
 

উপ-পিরচালক ( শাসন 
ও জনসংেযাগ ) 

ফানঃ ০২-৯৫৭৭৮০৩ (অিফস) 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৮১৭-৬৪৩৪৩৪ 

ইেমইলঃ pro.dns.bd@gmail.com 

জনাব হা দ িমজা র 
রহমান 
 

উপ-পিরচালক (পিলিস, 
ক াশ, বােজট ও 
পিরসং ান) 

ফানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৪ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭১৪০২৮৬৯৪ 

ইেমইলঃ mizannsd@gmail.com 

জনাব মাহা দ মিহ ল 
ইসলাম 
 

উপ-পিরচালক  ফানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৫ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭১২-৮৪৩৩৬২ 

ইেমইলঃmohinuldns@gmail.com 

জনাব মাঃ মা র রহমান 
 

সহকারী পিরচালক ( 
জনসংেযাগ ) 

ফানঃ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৯১৭-৯৬৯০৯৬ 

ইেমইলঃ 
masudrahman226@yahoo.com 

জনাব মাঃ রজা র রহমান 
 

উপ-পিরচালক ফানঃ  
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৫৫৬৬৩০৬৮২ 

ইেমইলঃ ad.nsd.bd@gmail.com 

জনাব মাহা দ খিল র 
রহমান 
  

সহকারী পিরচালক 
(ক াশ) 
 

ফানঃ ৮৮-০২-৯৫৮৭৫৪৯ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৯২৫-১৪২৮৮৬  

ইেমইলঃ 
krahman624@gmail.com 

জনাব লতানা জািকয়া সহকারী পিরচালক 
(পিরসং ান) 

 ফানঃ ৮৮-০২-৯৫৮৭৫৭৩  ইেমইলঃ ad.stat.nsd@gmail.com 

জনাব মাসা ৎ মানা 
িসি কা 
 

সহকারী পিরচালক 
(অিডট ও আইন) 

ফানঃ ৮৮-০২-০০০০০০ 
মাবাইলঃ  ৮৮-০১৭১৬-৭৭১৪০৮ 

ইেমইলঃ adauditnsd@gmail.com 

জনাব রা ামান সহকারী পিরচালক 
(বােজট ও নীিত) 

ফানঃ  
মাবাইলঃ  ৮৮-01730021013 

ইেমইলঃ 
murad.ad.nsd@gmail.com 

জনাব আ াহ আল মা ন সহকারী পিরচালক 
( শাসন) 

ফানঃ ৮৮-০২-৯৫৭৭৮০৮ 
মাবাইলঃ  ৮৮- 

ইেমইলঃ ad.nsd.bd@gmail.com 

  

mailto:dg.nsd.bd@gmail.com
mailto:taleb_halim@yahoo.com
mailto:hmn.klt@gmail.com
mailto:pro.dns.bd@gmail.com
mailto:mizannsd@gmail.com
mailto:mohinuldns@gmail.com
mailto:masudrahman226@yahoo.com
mailto:ad.nsd.bd@gmail.com
mailto:krahman624@gmail.com
mailto:ad.stat.nsd@gmail.com
mailto:adauditnsd@gmail.com
mailto:murad.ad.nsd@gmail.com
mailto:ad.nsd.bd@gmail.com
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জাতীয় স য় অিধদ েরর আ িলক কাযালয়-এর উপ-পিরচালকেদর নােমর তািলকা 

নং অিফেসর নাম 
অিফেসর কানা নাম 

পদবী 
টিলেফান ও 
মাবাইল ন র 

ই- মইল কানা 

০১ 
জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
ঢাকা জলা, ঢাকা। 

৯,ডন াজা, িব.িব 
এিভিনউ, িল ান, 
ঢাকা 

জনাব মাঃ 
শিহ ল ইসলাম 

 উপ-পিরচালক ফানঃ ৯৫৬৭৫৮৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১৬-

৫০৬২১২ 

ddsdha@gmail.com  
mdshhdlslm@gmail.com 

০২ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
চ াম জলা, 
চ াম। 

বাড়ী নং-২৯৯/১ (নীচ 
তলা), রাড নং-৮, 
িস.িড.এ, আ াবাদ 
আবািসক এলাকা, 
চ াম 

জনাব শাহানারা 
বগম 

 উপ-পিরচালক ফানঃ 031-
710517 
মাবাইলঃ 01816-

251539 

ddsavingsctg@gmail.com 

০৩ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
রাজশাহী জলা, 
রাজশাহী । 

চ ী র কদমতলার 
মাড়,ল ী র,রাজশাহী। 

জনাব 
সারওয়ার 
হােসন িহন 

উপ-পিরচালক ফানঃ 
0721776174 
মাবাইলঃ 

01718506773 

ddsavings_raj@gmail.com 

০৪ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
লনা জলা, লনা । 

৬ নং ফরাজী পাড়া 
রাড, লনা। 

জনাব মা: আ  
তালহা 

উপ-পিরচালক ফানঃ 041-
721176 
মাবাইলঃ 01721-

779604 

nsddkhulna@gmail.com 

০৫ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
বিরশাল জলা, 
বিরশাল । 

দয়াল টাওয়ার (২য় 
তলা), িলশ লাইন, 
বাংলা বাজার, বিরশাল। 

জনাব মাঃ 
এনােয়ত 
হােসন 

উপ-পিরচালক ফানঃ 
০৪৩১৭১৮০৫ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-

১৪০৭৫০ 

 

০৬ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় 
কাযালয়,িসেলট 
জলা, িসেলট । 

৮৮/িব, হ ম 
সাগরিদিঘরপাড়, উ র 
বাগবাড়ী, িসেলট। 

জনাব নাজমা 
আকতার 

উপ-পিরচালক ফানঃ ০৮২১-
৭১৬৮৬৪ 
 

Ad.sylhet@gmail.com 

০৭ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
রং র জলা, রং র 
। 

270, ব গেনশ র, 
টািমনাল রাড,রং র। 

জনাব মাঃ 
মহরম আলী 

উপ-পিরচালক   

০৮ 

 জাতীয় স য় 
িবভাগীয় কাযালয়, 
ময়মনিসংহ জলা, 
ময়মনিসংহ । 

ন ন বাজার, ািফক 
মাড়, ময়মনিসংহ। 

জনাব কািনজ 
ফােতমা 

 উপ-পিরচালক ফানঃ 
09167638 
মাবাইলঃ ০১৯১২-

৮২৬১১০ 

apu_ad nsd @yahoo.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় ঢাকার আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং 
অিফেসর নাম অিফেসর কানা 

অিফস ধােনর নাম ও 
পদবী 

টিলেফান ও মাবাইল 
ন র 

ই- মইল কানা 

১ জাতীয় স য় িবেশষ 
েরা, মিতিঝল 

সানালী াংক া ন, 
মিতিঝল, ঢাকা 

জনাব মাঃ ফরহাদ হাসান 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৯৫৫৪৮৫৮ 
মাবাইলঃ ০১৮১৭-

০০৫৮২৭ 

nsb.motijheel@gm
ail.com 

২ জাতীয় স য় িবেশষ 
েরা, াটাবন 

বাজেম কােদিরয়া, াটাবন, 
ঢাকা 

জনাব মাহা দ মাতােলব 
হােসন 

সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৫৮৬১১০৯৯ 
মাবাইলঃ 

01917258188 

nsbkatabon@gmai
l.com 
mdshhdlslm@gmai
l.com 

৩ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, ামলী 
কেলজ গইট, ামলী, 
ঢাকা 

জনাব মাঃ ওবায় র 
রহমান 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৯১৪০৩৮৮ 
মাবাইলঃ  

01795505315 

hasnakhatun32@g
mail.com 

৪ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, িমর র 
কাজী পাড়া, িমর র, ঢাকা  

জনাব মাঃ হািল ামান 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৯০০১০৫৩ 
মাবাইলঃ ০১৭১৮-

০৬৭৩৪৫ 

adnsd.mirpur@gm
ail.com 
halim345@gmail.co
m 

৫ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, সদরঘাট 
বাংলােদশ াংক, সদরঘাট, 
ঢাকা  

জনাব হাছনা খা ন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৪৭১১২৩০৮ 
মাবাইলঃ ০১৭১৮-

১৮৯৩৮১ 

nsb.sadarghat@g
mail.com 

৬ জাতীয় স য় িবেশষ চাষাড়া বাস া , জনাব মাহা দ মিনর ফানঃ ০২-৭৬৪৪৬৮৪ ad.nsd.chasara@g

mailto:ddsdha@gmail.com
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mailto:halim345@gmail.co
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েরা, চাষাড়া, 
নারায়ণগ  

নারায়ণগ  হােসন 
সহকারী পিরচালক 

মাবাইলঃ ০১৫৫৬-
৬৩০৬৮২ 

mail.com 
badalbd87@gmail.
com 

৭ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, উ রা 
- জনাব ল িব াস 

সহকারী পিরচালক 
- 

 

৮ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, যা াবাড়ী 
- জনাব মাসাঃ আসমা খানম 

স য় অিফসার 
- 

 

৯ 
জলা স য় অিফস, 
িল ান, ঢাকা 

৯,ডন াজা, িব.িব এিভিনউ, 
িল ান, ঢাকা  

জনাব শািকলা আেবদীন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৯৫৬৯৭৩৬ 
মাবাইলঃ ০১৭৩৮-

১৬৭১৯৪ 

sakilansd@gmail.c
om 

১০ 
জলা স য় অিফস, 

নারায়ণগ  
কালীর বাজার, রান কাট, 
নারায়ণগ  

জনাব মা র রহমান মা া 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৭৬৩৩৬৯০ 
মাবাইলঃ 

০১৮১৮২২৩৫৯১ 

mamunur91@gmai
l.com 

১১ 
জলা স য় অিফস, 

ীগ  
াচারী, ীগ  

জনাব তপন মার দাস 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৭৬১১৩৭৬ 
মাবাইলঃ ০১৭১১-

০১৯২৩২ 

tapannso@yahoo.c
om 

১২ 
জলা স য় অিফস, 

গাজী র 
রাজবাড়ী,িডিস অিফস 
া ন,গাজী র 

জনাব মাছাঃ মাশ দা 
বগম 

সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৪৯২৭৩১৬০ 
মাবাইলঃ ০১৫৫৬-

৩৫৮৪২৮ 

dso.gazipur@gmai
l.com 
 

১৩ 
জলা স য় অিফস,  
গাপালগ  

গাহাটা, বটতলা, 
গাপালগ  

জনাব মাঃ ল আলম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৬৬৮৫২৬৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১৮-

২৯৮৭৯৩ 

mnalamdns@gmai
l.com 

১৪ 
জলা স য় অিফস,  

নরিসংদী 
কালী বাজার, সাহরাওয়াদ  
উ ান, নরিসংদী 

বগম সাঈদা নাজ াহার 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৯৪৬২২৭১ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-

০০৪৯০৯ 

geash908@gmail.c
om 

১৫ 
জলা স য় অিফস, 

িকেশারগ  
শন রাড, িকেশারগ জ 

জনাব মাঃ আমান উ া 
সহকারী পিরচারক 

ফানঃ ০৯৪১-৬১৭৯৭ 
মাবাইলঃ 

01918915165 

dnskishoreganj@g
mail.com 

১৬ 
জলা স য় অিফস, 

টা াইল 
কেলজ পাড়া, জােম মসিজদ 
সংল , টা াইল 

জনাব জা া ল হাসনা 
স য় অিফসার 

ফানঃ ০৯২১-৬৩৭৫৭ 
মাবাইলঃ 

01727229550 

savings.tangail@g
mail.com 

১৭ 
জলা স য় অিফস, 

মািনকগ  
৯৬ নগর ভবন রাড, 
মািনকগ  

জনাব মাঃ রিফ ল 
ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০২-৭৭১০৬৭৫ 
মাবাইলঃ ০১৯১৬-

১৫৩৯৩০ 

rafikulnsd@gmail.
com 

১৮ 
জলা স য় অিফস, 

ফিরদ র 
িঝল লী, মসিজদ বাড়ী 
সড়ক, ফিরদ র 

জনাব ক এম রািজ ল 
হাসান 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০৬৩১-৬৪২০৭ 
মাবাইলঃ 

01731966190 

savings.faridpur@
gmail.com 

১৯ 
জলা স য় অিফস, 

মাদারী র 
রান বাজার, মাদারী র জনাব ত মার সাহা 

ফানঃ ০৬৬১-৬২৬২৩ 
মাবাইলঃ ০১৬৮১-

১৯৮০১১ 

subrotonsd84@gm
ail.com 

20 
জলা স য় অিফস, 

রাজবাড়ী পালপি , রাজবাড়ী মাঃ খােলদ হাসান িম ক 
ফানঃ ০৬৪১-৬৫২১৯ 
মাবাইলঃ ০১৯১৪-

৩৬৬৪৪২ 

dnsrajbari0@gmail
.com 

21 
জলা স য় অিফস, 

শরীয়ত র পালং, শরীয়ত র 
বগম নাছিরন আ ার 

সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০৬০১-৬১৫৫৮ 
মাবাইলঃ ০১৯২০-

২৫৬৭৪১ 

adshariatpur@gm
ail.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় চ ােমর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং অিফেসর নাম অিফেসর কানা 
অিফস ধােনর নাম ও 

পদবী 
টিলেফান ও মাবাইল 

ন র ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস, 

চ াম 

বাংলােদশ াংক া ন জনাব মাহা দ জােবদ 
ইসলাম 

ফানঃ 031-638510 
মাবাইলঃ 

01675972011 

jabedislam201272@
gmail.mom 

২ 
জাতীয় স য় িবেশষ 

েরা, আ াবাদ, চ াম 

সানালী াংক া ন জনাব অপণা ধর ফানঃ 031-2520579 
মাবাইলঃ 

01918706321 

adsavings.agr.ctg
@gmail.com 

৩ 
জলা স য় অিফস, 
িম া 

সানালী াংক া ন জনাব মাঃ হাবী র রহমান 
খ কার 

ফানঃ 081-68301 
মাবাইলঃ 

admotaleb77@gma
il.com 

mailto:badalbd87@gmail.
mailto:sakilansd@gmail.c
mailto:tapannso@yahoo.c
mailto:geash908@gmail.c
mailto:rafikulnsd@gmail.
mailto:@gmail.com
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সহকারী পিরচালক 01712446690 

৪ 
জলা স য় অিফস, 

ণিবিড়য়া 
কাি পাড়া জনাব মাঃ আলাউি ন 

ইয়া স য় অিফসার 
ফানঃ 0851-58135 savingsofficebrahma

nbaria@gmail.com 

৫ 
জলা স য় অিফস, 
াদ র 

কেলজ গট জনাব মাঃ আশরা ল আলম  
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0841-63437 
মাবাইলঃ 01719544808 

adchandpur@gmai
l.com 

৬ জলা স য় অিফস, ফনী 
৫৪৭- রাতন রিজি  
রাড/ পাঠানবািড় রাড 

জনাব িসরা ল ইমাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0331-74738 
মাবাইলঃ 

01869532706 

adfeni.nsd@gmail.
com 

৭ 
জলা স য় অিফস, 
নায়াখালী 

ন ন বাস া  জনাব মাহ র রিশদ 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0321-62153 
মাবাইলঃ 

01677010206 

dns.noakhali@gma
il.com 

৮ 
জলা স য় অিফস, 

রা ামা  

রা ামা  আইিডয়াল 
ল (৩য় তলা) 

জনাব মাহা দ জালাল 
উি ন চৗ রী 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0351-63234 
মাবাইলঃ 

01824768141 

juc01061976@gmail.
com 

৯ 
জলা স য় অিফস, 

 ক বাজার 

ব বাজারঘাটা জনাব িদদা ল আলম 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0341-63835 
মাবাইলঃ 

01813892444 

nsdcoxbazar@gma
il.com 

১০ 
জলা স য় অিফস, 

 বা ারবান 

৩ নং গিল জনাব রিফ ল আলম ইয়াঁ  
স য় অিফসার 

ফানঃ 0361-62469 
মাবাইলঃ 

01833444444 

nsd.bban@gmail.c
om 

১১ 
জলা স য় অিফস, 

 খাগড়াছিড় 

জিন ওয়াকশপ (২য় 
তলা) 

জনাব স ৎ  যশ চাকমা 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0371-61756 
মাবাইলঃ 

01557058133 

sokhagrachari2017
@gmail.com 

১২ 
জলা স য় অিফস, 

ল ী র 

উ র ত নী জনাব মাঃ সাই র ইসলাম 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0381-61314 
মাবাইলঃ 

01716258043 

nsdsavingslaksh@
gmail.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় রাজশাহীর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং 
অিফেসর নাম অিফেসর কানা 

অিফস ধােনর নাম ও 
পদবী 

টিলেফান ও মাবাইল 
ন র 

ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস, 

রাজশাহী 

বাংলােদশ াংক 
চ র,কািজহাটা,রাজশা
হী। 

বনা সািদয়া 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0721-773442 
মাবাইলঃ 

01731518901 

adsavingsrajshahi
@gmail.com 

২ 
জলা স য় অিফস, 

পাবনা 

আল আকসা পার 
মােকট ২য় তলা,আ ল 
হািমদেরাড,পাবনা। 

 মার শীল 
সহকারী পিরচালক 
 

ফানঃ 0731-65143 
মাবাইলঃ 

01855914962 

pabnasavings17@g
mail.com 

৩ জলা স য় অিফস, ব ড়া 
বাংলােদশ াংক 
চ র,ঠনঠিনয়া, ব ড়া। 

হাসেন আরা বগম 
সহকারী পিরচালক 
 

ফানঃ 051-65076 
মাবাইলঃ 

01911016133 

savings.bogra@gm
ail.com 

৪ জলা স য় অিফস, নও া 
করেপশন পাড়া,এ এম 
মাঠ, 
ও া। 

জনাব মাঃনািসর উি ন 
স য় অিফসার 

- 
savingsnaogan@g
mail.com 

৫ 
জলা স য় অিফস, 

িসরাজগ  দরগা রাড,িসরাজগ  
ফারহানা পারভীন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0751-62691 
মাবাইলঃ 

01746393587 

savingssiraj@gmai
l.com 

৬ 
জলা স য় অিফস, 

নােটার 
নীচা বাজার, নােটার। 

মাঃ আ  সাইদ 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0771-66736 
মাবাইলঃ 

01717463103 

savingsnatore@g
mail.com 

৭ 
জলা স য় অিফস, 
াপাই নবাবগ  

অক য় মাড়, াপাই 
নবাবগ  

ওয়ািসম আহেমদ 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0781-52071 
মাবাইলঃ 

01733867393 

savingschapainaw
bganj@gmail.com 

৮ 
জলা স য় অিফস, 

জয় রহাট 

িসওকেলানী, সদর 
রাড,জয় রহাট(প থা 

ি িনেকর পাে ) 

মাঃ আ ল জিলল 
স য় অিফসার 

ফানঃ 057162358 
মাবাইলঃ 

01714586933 

dso.joypurhat@yah
oo.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় লনার আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং অিফেসর নাম অিফেসর কানা 
অিফস ধােনর নাম ও 

পদবী 
টিলেফান ও মাবাইল 

ন র ই- মইল কানা 

mailto:nbaria@gmail.com
mailto:adfeni.nsd@gmail.
mailto:juc01061976@gmail.
mailto:nsd.bban@gmail.c
mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:bganj@gmail.com
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১ জলা স য় অিফস, লনা 
বাংলােদশ ংক 
ভবন, লনা 

মাঃ আলাউি ন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 041-724618 
মাবাইলঃ 01925-

343901 

nationalsaving
skhulna@gmail
.com 

২ 
জলা স য় অিফস, 

যেশার 

৬  হিরনাত দ  লন 
(িনরালা পি ), যেশার 

মাঃ জািকর হােসন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0421-66239 
মাবাইলঃ 01920-

641711 

nsdjessore1@g
mail.com 

৩ 
জলা স য় অিফস, 

বােগরহাট 

াের  পার মােকট 
(৩য় তল) সালতলা 
বেগরহাট। 

মিফ ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0468-62598 
মাবাইলঃ 01712-

569657 

bagerhat13nsd
@gmail.com 
 

৪ 
জলা স য় অিফস, 

সাত ীরা 

শিহদ নাজ ল সরনী, 
সাত ীরা 

জনাব কাজী হাসান উ াহ 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0471-62312 
মাবাইলঃ 01718-

774402 
 

nsdsatkhira@g
mail.com 

৫ 
জলা স য় অিফস, 

িঝনাইদাহ 

রােকয়া ভবন, ৭৪ 
হােসন শিহদ 

সেরাওয়াদ  
সড়ক,িঝনাইদহ। 

জনাব মাহা দ মেয়ন 
উি ন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0451-62782 
মাবাইলঃ 01914-

608883 
 

nsdjenaidah@g
mail.com 
 

৬ 
জলা স য় অিফস, 
ি য়া 

সা াম বাজার মাড়,পব 
মজম র, ি য়া। 

 জনাব মাঃ শাজাহান আলী 
সহকারী পিরচালক 
 

ফানঃ 071-62344 
মাবাইলঃ 01914-

608883 

nationalsaving
skushtia@gmai
l.com 

৭ 
জলা স য় অিফস, 
মেহর র 

িছি ক পার মােকট, 
কা লী সড়ক, বড় 
বাজার, মেহর র। 

জনাব মাঃনজ ল ইসলাম 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0791-62143 
মাবাইলঃ 01722-

338362 
 

meherpur.dso
@gmail.com 

৮ 
জলা স য় অিফস, 

নড়াইল 

াি ক ভবন মিহষেখাল, 
িবিসক অিফেসর িপছেন, 
নড়াইল। 

সহকারী পিরচারক ফানঃ 0481-62578 
মাবাইলঃ 01758-

841167 
 

savigsofficenar
ail@gmail.com 
 

৯ 
জলা স য় অিফস, 
য়াডা া 

সমবয় াংক ভবন (২য় 
তলা) কেলজ রাড, 
িডিস অিফেসর সামেন, 
য়াড া 

জনাব মাঃ ল হােসন 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0761-62413 
মাবাইলঃ 01719-

957606 

savingsoffice.c
huadanga@gm
ail.com 
 

১০ 
জলা স য় অিফস, 

মা রা 

 জনাব মাঃওয়ািহ ামান 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0488-62538 
মাবাইলঃ 01712-

766005 
 

nsd.magura@g
mail.com 
 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় বিরশাল-এর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং অিফেসর নাম অিফেসর কানা 
অিফস ধােনর নাম ও 

পদবী 
টিলেফান ও মাবাইল 

ন র ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস, 

বিরশাল 
বক ভবন, িগজা মহ া। 

জনার সািমনা পারভীন, 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0431-2173517 
মাবাইলঃ 

01552414810 

nationalsaving
s.bsl@gmail.co
m 
 

২ 
জলা স য় অিফস, 

িপেরাজ র 
নড়াইল পাড়া, 
িপেরাজ র। 

মাঃ িরয়া ল ইসলাম, 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0461-62218 
মাবাইলঃ 

01993195114 

pirojpurdns@g
mail.com 
 

৩ 
জলা স য় অিফস, 

ঝালকাঠী 
ন ন বাজার , সমবায় 

াংক ভবন, ভালা। 
এ.এইচ.এম তির ল 
ইসলাম, সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0491-62919 
মাবাইলঃ    

01916371054 

saving.govbhol
a@gmail.com 

৪ 
জলা স য় অিফস, 

প য়াখালী 

ফ েকর খয়া ঘাট, 
রাতন ফায়ার সািভস 
রাড, প য়াখালী। 

মাঃ ওবায় র রমান, 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0441-62820 
মাবাইলঃ 

01795505315 

dsopat78@gmai
l.com 

৫ জলা স য় অিফস, ভালা কাঠ পি  রাড, বর না। 
এ.এইচ. এম শিহ াহ , 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0448-62371 
মাবাইলঃ 

01770603124 

 
dnsbarguna@g
mail.com 

৬ 
জলা স য় অিফস, 

বর না 
 রানালস রাড, 
ঝালকা ।  

মাঃ রিবউল ইসলাম, স য় 
অিফসার  

ফানঃ 0498-62292 
মাবাইলঃ 

nsjkt92@gmail.
com 

mailto:@gmail.com
mailto:@gmail.com
mailto:ail@gmail.com
mailto:s.bsl@gmail.co
mailto:a@gmail.com
mailto:nsjkt92@gmail.
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01758841167 
জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় িসেলট-এর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 

/
নং 

অিফেসর নাম অিফেসর কানা 
অিফস ধােনর নাম ও 

পদবী 
টিলেফান ও মাবাইল 

ন র 
ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস, 

িসেলট 
বাংলােদশ াংক 
া ণ,তালতলা,িসেলট। 

জনাব িমছবাহ উি ন, 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০৮২১-৭১৬৮৬৪ 
মাবাইলঃ ০১৭৪৯-

৪৪৯৮৭৭ 

Ad.sylhet@gma
il.com 

২ 
জলা স য় অিফস, 
মৗলভীবাজার 

শাহ মা ফা 
সড়ক,মসিজদ 
রাড, লতান র, মৗলভী

বাজার। 

জনাব সদান  দাস, 
স য় অিফসার 

ফানঃ ০৮৬১-৫৩০৭৩ 
মাবাইলঃ ০১৬৭০-

৫৬৯০৬৫ 

savingsmoulvib
azar@gmail.co
m 

৩ 
জলা স য় অিফস, 

হিবগ  

সংকেরর খ,২য় 
তলা,বািনিজ ক 
এলাকা,হিবগ  

জনাব শিফ ল ইসলাম, 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ ০৮৩১-৬৩৩৬০ 
মাবাইলঃ ০১৯৬৬-

৩১৩৩২০ 

nsdhabiganj@g
mail.com 

৪ 
জলা স য় অিফস, 
নামগ  

পি ম বাজার,এন 
ইসলাম ভবন, নামগ । জনাব সাখাওয়াত হােসন 

ফানঃ ০৮৭১-৬৩৪৩৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১২-

৩৬৬৪৯৫ 

dsosunamgonj
@gmail.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় রং র-এর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং 
অিফেসর নাম অিফেসর কানা 

অিফস ধােনর নাম ও 
পদবী 

টিলেফান ও মাবাইল 
ন র 

ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস, 

রং র 
কেলজ রাড,আলম 
নগর,রং র। 

মাঃ মিম ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0521-65689 
মাবাইলঃ 0178570237 

1975mominulisl
am@gmail.com 

২ 
জলা স য় অিফস, 

িদনাজ র 
িনমতলা,খালপাড়া 
রাড,িদনাজ র 

জনাব মাঃ খািদ ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0531-64350 
মাবাইলঃ 0179520826 

khadimul82@g
mail.com 

৩ 
জলা স য় অিফস, 
িড় াম 

িসএ িব মাড়,( পৗরসভা 
সংল ) িড় াম 

জনাব মাছা: লীনা 
আফেরাজ 

ফানঃ 0581-61325 
মাবাইলঃ০১৭৫৭-

৭০৯৩৫৭ 

sokuri.nsd@gm
ail.com 

৪ 
জলা স য় অিফস,  

গাইবা া 

িডিব রাড,িবআর িস 
কাউ ার 
সংল ),গাইবা া। 

জনাব মাঃ আ  বককর 
িছি ক 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0541-52025 
মাবাইলঃ 

01727553942 

Adsiddque137@
gmail.com 

৫ 
জলা স য় অিফস,  

নীলফামারী 

হাসপাতাল রাড,বািলকা 
উ  িব ালয় 
সংল ,নীলফামারী 

জনাব মাঃ একরা ল হক 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0551-61926 
মাবাইলঃ 

01726102040 

haqque275@gm
ail.com 

৬ 
জলা স য় অিফস,  

লালমিনরহাট 

নথেব ল মাড়, খাদ 
সাপটানা,লালমিনরহাট। 

জনাব মাঃ আ  তােলব 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0591-61836 
মাবাইলঃ 

01718626841 

admotaleb77@
gmail.com 

৭ 
জলা স য় অিফস, 

ঠা র াও 

নেরশ চৗহান সড়ক, 
আমতলা 
মাড়,ঠা র াও 

জনাব মাঃ এরশাদ হােসন 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 0561-52521 
মাবাইলঃ 

01717624615 

dsothak@gmail
.com 

৮ 
জলা স য় অিফস, 

প গড় 

করেতায়া ীেজর 
েব,কদমতলী,প গড় 

জনাব মা ন কবীর 
স য় অিফসার 

ফানঃ 0568-61275 
মাবাইলঃ 

01718032911 

dsopanchagarh
@gmail.com 

জাতীয় স য় আ িলক কাযালয় ময়মনিসংহ-এর আওতাধীন স য় অিফসস হঃ 
/

নং 
অিফেসর নাম অিফেসর কানা 

অিফস ধােনর নাম ও 
পদবী 

টিলেফান ও মাবাইল 
ন র 

ই- মইল কানা 

১ 
জলা স য় অিফস,  

ময়মনিসংহ 
ন ন বাজার, ািফক 
মাড়,ময়মনিসংহ। 

মাঃ ওবায় ল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 09167638 
মাবাইলঃ 01716906517 

apu_ad nsd 
@yahoo.com 

২ 
জলা স য় অিফস, 
ন েকানা 

ইয়া াজা, বড় বাজার, 
ন েকানা। 

ফারহান ফা াহ 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 095161392 
মাবাইলঃ 01720321748 

farhanfattah55
@gmail'com 

৩ 
জলা স য় অিফস, 
শর র 

খরম র মাড়, জমেসদ 
ানশন, শর র। 

শা  চ  সরকার 
সহকারী পিরচালক 

ফানঃ 09816 3537 
মাবাইলঃ 07726561774 

prahantach 
andrasarker@ 
gmail.com 

৪ 
জলা স য় অিফস, 

জামাল র 
ব লতলা, জামাল র। 

মাঃ আ ল খােলক 
স য় অিফসার 

ফানঃ 09816 3537 
মাবাইলঃ 

01721260444 

dsojamalpur@
gmail.com 
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