
  

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাড ড, োজশাহী  

 

১। বাণণণজিক ণনেীক্ষা আপণিে ণহসাব ৩১/০৭/২০১৭ ণি: পর্ ডন্ত। 

  

ক্রণমক 

নাং 

Kvh©vj‡qi bvg  ‡gvU AvcwËi †kªYx web¨vm ‡gvU gšÍe¨ 

    mvavib AwMÖg wWwc msKjbf~³   

 1 বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাড ড, োজশাহী  

 
 ৪৪৩ ১৩২ --      ৭ ৫৮২  

 

 

 

 

 

 

বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাড ড, োজশাহী  

২। বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে সমূদহে ণনেীক্ষা আপণিে ণহসাব ৩১/০৭/২০১৭ ণি: পর্ ডন্ত। 

 

 Kvh©vj‡qi bvg  রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস  রমাট মন্তব্য 

    সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত   

 1 বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, োজশাহী     ৩৭২  11০    --        ৭        ৪৮৯  

2 বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, ঢাকা ৪০ ৬ -- -- ৪৬  

3 বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, চট্রগ্রাম ৫ 5 -- -- ১০  

4 বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, ণসদলট ১০ ৬ -- -- ১৬  

5 বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, খুলনা 16 5 -- -- 21  

 রমাট  ৪৪৩  ১৩২ -- ৭         ৫৮২  

  

 ম োট আগত আত্তি - ২০৩৬ টি . ম োট ত্তনস্পত্তিকৃত আত্তি -১৪৫৪ টি ম োট অত্ত  োাংত্তিত আত্তি -(২০৩৬-১৪৫৪)= ৫৮২ টি (জত্তিত টোকোর ত্তর োন- ৭৪৭.৮৯ লক্ষ টোকো )।  
 

 

                           

 

 

 

 

 

 



বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাড ড, োজশাহী  

বাণণণজিক ণনেীক্ষা আপণিে ণহসাব ৩১/০৭/২০১৭ ণি: পর্ ডন্ত। 

 

ক্রণমক নাং বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, োজশাহী ণনেীক্ষা বছে রমাট আপণি রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস মন্তব্য 

  কার্ ডালদয়ে নাম    সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

 ১ বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবাড ড, োজশাহী ১৯৭৭-২০১৬ ২০৪ ১৩৯  ৫৯ -- ৬  

২ আঞ্চণলক রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, োজশাহী  ১৯৭৪-২০১৫ ৬৪ ৪৫ ১৯   --        --  

৩ রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, বগুড়া ১৯৭৯-২০১৩ ২৬ ২২ ৪   -- --  

৪ রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, র ালাহাট ১৯৮৫-২০১৫ ৩০ ২৪ ৬   -- --  

৫ োজশাহী রেশম কােখানা ১৯৭৩-২০০২ ১২৮ ১১৪ ১৩   -- ১  

                                      উ ম োট ৪৫২ ৩৪৪ ১০১ -- ৭  

  কার্ ডালদয়ে নাম   সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

১ আঞ্চণলক রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, োংপুে ১৯৮৪-২০১৩ ২২ ১৭ ৫  -- --  

২ রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, ঠাকুেগাঁ ১৯৮১-২০১৩ ১৪ ১০ ৪  -- --  

৩ ঠাকুেগাঁ রেশম কােখানা ১৯৮১-২০০২  ১ ১   --  -- --  

      উ ম োট ৩৭  ২৮ ৯  -- --  

         ম োট        ৪৮৯ ৩৭২ ১১০  --  ৭  

ক্রণমক নাং বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, ঢাকা ণনেীক্ষা বছে রমাট আপণি রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস মন্তব্য 

  Kvh©vj‡qi bvg     সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

 1 আঞ্চণলক রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, ঢাকা ১৯৮০-২০১১   ২৯ ২৫ ৪ -- --  

2 রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, ময়মনণসাংহ ১৯৭৯-২০১৩  ১৭ ১৫ ২ -- --  

  ম োট ৪৬ ৪০ ৬ -- --  

ক্রণমক নাং বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, ণসদলট ণনেীক্ষা বছে রমাট আপণি রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস মন্তব্য 

  কার্ ডালদয়ে নাম    সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

 1 রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, কুণমল্লা ১৯৭৮-২০১৩  ১৬ ১০ ৬ -- --  

       ম োট ১৬ ১০ ৬ -- --  

ক্রণমক নাং বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, চট্রগ্রাম ণনেীক্ষা বছে রমাট আপণি রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস মন্তব্য 

  কার্ ডালদয়ে নাম    সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

 1 আঞ্চণলক রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, োাংগামাটি ১৯৯২-২০১১  ১০ ৫ ৫ -- --  

  ম োট ১০ ৫ ৫ -- --  

ক্রণমক নাং বাণণণজিক ণনেীক্ষা অণিেপ্তে, খুলনা ণনেীক্ষা বছে  রমাট আপণি রমাট আপণিে রেণণ ণবন্যাস নন্তব্য মন্তব্য 

  কার্ ডালদয়ে নাম     সািােণ   অগ্রীম ণডণপ সাংকলনভূক্ত  

 1 আঞ্চণলক রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, র্দশাহে 1983-2009  11 8 3 -- --  

2 রজলা রেশম সম্প্রসােণ কার্ ডালয়, কুণিয়া 1979-2010 10 8 2 -- --  

  ম োট 21 16 5 -- --  

  িফ বম োট  ৫৮২ ৪৪৩ ১৩২ -- ৭   

               ম োট আগত আত্তি - ২০৩৬ টি . ম োট ত্তনস্পত্তিকৃত আত্তি -১৪৫৪ টি ম োট অত্ত  োাংত্তিত আত্তি -(২০৩৬-১৪৫৪)= ৫৮২ টি (জত্তিত টোকোর ত্তর োন-৭৪৭.৮৯ লক্ষ টোকো)। 
 



গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংলোমদশ িরকোর 

ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব, 

ফোত্তলয়োপুকুর, রোজশোহী । 
                                                                                                                     

অত্তর্ট আত্তি িাংক্রোন্ত তথ্য - ২০০৫-০৬ হমত ২০১৬-১৭ অথ ব ফছর র্ বন্ত  ১২  (ফোর) ফছমরর। 
দপ্তর/অত্তধদপ্তর/িাংস্থো/মফোর্ ব   অথ ব ফছর প্রোরত্তিক অত্তর্ট আত্তি 

জুলোই- ০১, তোত্তরমে 

আগত অত্তর্ট 

আত্তি 

ত্তনষ্পত্তিকৃত 

অত্তর্ট আত্তি 

অত্তনষ্পন্ন অত্তর্ট আত্তি 

 জুন-৩০, তোত্তরমে 

ত্তনস্পত্তিকৃত আত্তির 

শতকরো হোর 

গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংলোমদশ িরকোর 

ফস্ত্র ও োট  ন্ত্রণোলয়। 
ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব , রোজশোহী। 

 

২০০৫-০৬ ১১৮০ ৭৩ ৩১ ১২২২                   

২.৬৩% 

২০০৬-০৭ ১২২২ ৭১ ১৩২ ১১৬১                 

১০.৮০% 

২০০৭-০৮ ১১৬১ ২৪ ১১৪ ১০৭১                   

৯.৮২% 

২০০৮-০৯ ১০৭১ ৪০ ৭৭ ১০৩৪                   

৭.১৯% 

২০০৯-১০ ১০৩৪ ৪৫ ৯২ ৯৮৭ ৮.৯০% 

২০১০-১১ ৯৮৭ ৩৯ ১৩২ ৮৯৪ ১৩.৩৭% 

২০১১-১২ ৮৯৪ ৬১ ৭৬ ৮৭৯ ৮.৫০% 

২০১২-১৩ ৮৭৯ ০৬ ১০৯ ৭৭৬ ১২.৪০% 

২০১৩-১৪ ৭৭৬ ৩৭ ৮৫ ৭২৮ ১০.৯৫% 

২০১৪-১৫ ৭২৮ ১৬ ৮৩ ৬৬১ ১১.৪০%  

২০১৫-১৬ ৬৬১ ৩৩ ৬২ ৬৩২ ৯.৩৮% 

২০১৬-১৭ ৬৩২ ১৬ ৫৮ ৫৯০ ৯.১৮% 

ম োট ১১৮০ ৪৬১ ১০৫১ ৫৯০  

 

 

 

 

                                                                       (ম োোঃ শত্তপকুল হক)                                                               (ম োোঃ আব্দুর রশীদ)                                                       

     ত্তনরীক্ষক                                                                      উ প্রধোন ত্তনরীক্ষক                                                              

ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব , রোজশোহী ।                                 ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব, রোজশোহী । 
 

 

 

 



 

 

                                                                                       গণপ্রজোতন্ত্রী ফোাংলোমদশ িরকোর                                                                             'ছক-ঙ' 

ফস্ত্র ও োট  ন্ত্রণোলয় 

অত্তর্ট অত্তধশোেো 

ফোাংলোমদশ িত্তিফলোয়,ঢোকো। 
১৯৭২ িোল মথমক জুন/২০১৭ র্ বন্ত ক্র পুত্তিভূত অত্তর্ট আত্তির ত্তরিাংখ্যোন 

লক্ষ টোকোয় 

 ন্ত্রণোলয়/দপ্তর/ 

িাংস্থোর নো  

১৯৭২ িোল মথমক   

জুন/১৭ র্ বন্ত 

ম োট অনুমেদ 

িাংখ্যো 

জত্তিত টোকোর 

ত্তর োণ 

১৯৭২ িোল মথমক  

জুন/১৭ র্ বন্ত ম োট 

ত্ত  োাংত্তিত অনুমেদ 

িাংখ্যো 

ত্ত  োাংত্তিত/ 

ি ন্বয়কৃত 

টোকোর ত্তর োণ 

১৯৭২ িোল মথমক 

জুন/১৭ র্ বন্ত 

অত্ত  োাংত্তিত অনুমেদ 

িাংখ্যো 

 

জত্তিত 

টোকোর 

ত্তর োণ 

অত্ত  োাংত্তিত অনুমেদ িাংখ্যোর মশণী ত্তফন্যোি  ন্তব্য 

িোধোরন অগ্রী  েিিো  িাংকলনভুক্ত 

ফোাংলোমদশ মরশ  

উন্নয়ন মফোর্ ব, 

রোজশোহী 

২০৩৬ ৬৫২৩.৪১ ১৪৪৬ ৫৭৬৭.০৮ ৫৯০  ৭৫৬.৩৩ 4৪৩ ১৪০ -- ৭  

 

 

 

 

 

 

  স্বাক্ষণেত/ ০৩/০৭/১৭                 স্বাক্ষণেত/ ০৩/০৭/১৭                                 স্বাক্ষণেত/ ০৩/০৭/১৭ 

                                       (ম োোঃ শত্তপকুল হক)                                                              (ম োোঃ আব্দুর রশীদ)                                                      (আণনস-উল-হক ভূইয়া) 

ত্তনরীক্ষক                                                                    উ প্রধোন ত্তনরীক্ষক                                                              হোত্তরিোলক 

ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব , রোজশোহী ।                                 ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব, রোজশোহী ।                        ফোাংলোমদশ মরশ  উন্নয়ন মফোর্ ব, রোজশোহী । 
 


