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বববরণণ-৬ক
ঋণ ও অবগম এবব অননন অননয়ন বয়
( অবকসমহ ককনট টনকনয়)
বনশজট
2016-17

বববরণ

সবশশনবধত
2015-16

বহসনব

বনশজট
2015-16

2014-15

ক. পনবপ
আবর রক পবতষনন

79

138

138

211

892

1,512

2,002

1,021

37

92

88

129

1,008

1,742

2,228

1,361

9,260

6,281

9,800

10,176

176

165

183

177

0

0

0

55

উপ কমনট - বয় :

9,436

6,446

9,983

10,408

ঋণ ও অবগম -নণট (খ-ক) :

8,428

4,704

7,755

9,047

4,147

2,687

3,339

2,346

আবর রক পবতষনন ববহররত সবসন
সরকনবর কমরচনবর
উপ কমনট - পনবপ :

খ. বয়
আবর রক পবতষনন ববহররত সবসন
সরকনবর কমরচনবর
কপনগনম/কমরসবচ ববসনপনন

গ. এবডবপ ববহররত কমরসবসননমলক কমরসবচ :
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( অঅকসমহ ককগট টগকগয় )

রগর অনকখল

ইসসর তগনরখ
(কময়গদ বনদর
তগনরখ)

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (৩১/১২/২০০৩ এর পরবতর সমখয়র
কমপনঞভত বখকয়গ)

বগঅলগখদশ বগঅক

29/06/2004

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০০৩-০৪)

বগঅলগখদশ বগঅক

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০০৪-০৫)

বগঅলগখদশ বগঅক

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০০৭-০৮)

বগঅলগখদশ বগঅক

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০০৮-০৯)

বগঅলগখদশ বগঅক

6

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০১১-১২)

বগঅলগখদশ বগঅক

03/06/2012

500.00

7

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০১৩-১৪)

বগঅলগখদশ বগঅক

04/05/2014

500.00

8

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (৩১/১২/২০০৩ এর পব রবতর
সমখয়র কমপনঞভত বখকয়গ)

বগঅলগখদশ বগঅক

29/06/2004

1,275.10

9

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০০৩-০৪)

বগঅলগখদশ বগঅক

31/01/2004

200.00

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০০৪-০৫)

কসগনগলহ, জনতগ, অগগণহ ও রপগলহ
বগঅক নলল

(29/08/2009)

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০০৫-০৬)

বগঅলগখদশ বগঅক

20/12/2005

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০০৭-০৮)

বগঅলগখদশ বগঅক

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০০৮-০৯)

বগঅলগখদশ বগঅক

14

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০১২-১৩)

বগঅলগখদশ বগঅক

24/06/2013

300.00

15

রগজশগহহ কনষ উনয়ন বগঅখকর কনষ ঋণ
নবতরণ কগর রকম (২০১৩-১৪)

বগঅলগখদশ বগঅক

04/05/2014

300.00

16

বগঅলগখদশ কনষ বগঅখকর কনষ ঋণ নবতরণ
কগর রকম (২০১৩-১৪)

বগঅলগখদশ বগঅক

04/05/2014

500.00

কনমক
নঅ

কর নবষখয় গগরগনন পদগন করগ হখয়খছ

অখর রর পনরমগণ

কনষ ঋণ
1

2
3
4
5

10
11
12
13

3,355.27

(29/08/2009)
27/01/2004

300.00

(29/08/2009)
17/08/2004

500.00

(29/08/2009)
25/11/2007

500.00

(29/08/2009)
01/02/2009

100.00

(29/08/2009)

(29/08/2004)
12/11/2004

300.00
125.00

(29/08/2009)
25/11/2007

200.00

(29/08/2009)
01/02/2009

200.00

(29/08/2009)

কমগট - কনষ ঋণ :

9,155.37
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কনমক
নঅ

কর নবষখয় গগরগনন পদগন করগ হখয়খছ

( অঅকসমহ ককগট টগকগয় )

রগর অনকখল

ইসসর তগনরখ
(কময়গদ বনদর
তগনরখ)

অখর রর পনরমগণ

নবমগন
1

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০২ (দই)ট নতন
কবগনয়অ (১ম পর রগয়) কখয়র জন কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ (নসননয়র কলগন)

ইউএস এনকম বগঅক

20/10/2011

2,096.00

2

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০২ (দই)ট নতন
কবগনয়অ (১ম পর রগয়) কখয়র জন কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ (জননয়র কলগন)

ষসগনগডর চগট রগড র বগঅক
(নসননখকখটড)

03/10/2012

520.00

3

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০২ (দই)ট নতন
কবগনয়অ (২য় পর রগয়) কখয়র জন কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ (নসননয়র কলগন)

ইউএস এনকম বগঅক

28/01/2014

2,320.00

4

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০২ (দই)ট নতন
কবগনয়অ (২য় পর রগয়) কখয়র জন কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ (জননয়র কলগন)

ষসগনগডর চগট রগড র বগঅক

30/01/2014

528.00

5

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০২ (দই)ট নতন
কবগনয়অ (৩য় পর রগয়) কখয়র জন কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ

কসগনগলহ বগঅক (ইউখক) নলল

03/04/2014

427.60

6

বগঅলগখদশ নবমগন কররক ০৪ (চগর)ট নতন
কবগনয়অ (৪র র পর রগয়) কখয়র জন নপ-কডনলভগনর
কপখমন বগবদ গহহত ঋণ

কসগনগলহ বগঅক (ইউখক) নলল

17/05/2016

1,088.40

কমগট - নবমগন :

6,980.00

জগলগনন
1

নবনপনস কররক পনরখশগনধত ও অপনরখশগনধত
কতল আমদগননর জন আইটএফনস করখক ঋণ
গগহণ

বগঅলগখদশ বগঅক

08/03/2016

1,560.00

2

নবনপনস কররক পনরখশগনধত ও অপনরখশগনধত
কতল আমদগননর জন আইটএফনস করখক ঋণ
গগহণ

বগঅলগখদশ বগঅক

08/03/2016

390.00

কমগট - জগলগনন :

1,950.00

নবদসৎ
1

কডসগ (বতরমগখন নডনপনডনস) এর বহৎ ঢগকগ
নবদসৎ নবতরণ পগকখলর (৪র র পর রগয়) অধহন
১৩২ ককনভ এবঅ ৩৩ ককনভ সঞগলন লগইখনর
সমগসগরণ ও পনব রগসন

কমসগসর চগয়নগ গয়গঅজ
ইনগরনগশনগল ইকখনগনমক এন
কটকননকসগল ককগ-অপগখরশন
ককগমগনন (নডআইইটনস)

17/06/2001

526.61

2

বগড়গ-বড়পকনরয়গ ২৩০ ককনভ সঞগলন লগইন
সগপন

কমসগসর চগয়নগ নগশনগল ইখলকনটক
ওয়সগর এন ককবল ইমখপগট র/
একখপগট র কখপরগখরশন

28/04/2005

111.00
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কনমক
নঅ

কর নবষখয় গগরগনন পদগন করগ হখয়খছ

( অঅকসমহ ককগট টগকগয় )

রগর অনকখল

ইসসর তগনরখ
(কময়গদ বনদর
তগনরখ)

অখর রর পনরমগণ

3

ইশরদহ-বগঘগবগড়হ ২৩০ ককনভ সঞগলন লগইন
সগপন

টগটগ পগওয়গর ককগমগনন নলল

18/09/2003

62.51

4

২৯ নঅ নগড সগব কসশখনর পনব রগসন, কমরগমত
ও বধ রন

কমসগসর চগয়নগ নগশনগল ইখলকনটক
ওয়সগর এন ককবল ইমখপগট র/
একখপগট র কখপরগখরশন

27/07/2000

608.37

5

বড়পকনরয়গ ২x১২৫ কমলওল কয়লগ চগনলত
নবদসৎ ককন পকল

কমসগসর চগয়নগ নগশনগল ইখলকনটক
ওয়সগর এন ককবল
ইমখপগট র/একখপগট র কখপরগখরশন

08/09/2002

1,581.72

6

আশগঞ পগওয়গর কসশন ককগঅ নলল কররক ৪৫০
কমলওল নসনসনপনপ পকল বগসবগয়খনর জন
গহহত ঋণ

এইচএসনবনস কখপরগখরট টগগনস ককগল
(ইউখক) নলল

27/12/2012

3,360.00

7

আশগঞ পগওয়গর কসশন ককগঅ নলল কররক ২২৫
কমলওল নসনসনপনপ পকল বগসবগয়খনর জন
গহহত ঋণ

সসগনগডর চগট রগড র বগঅক (ঢগকগ
বগগঞ)

17/01/2013

1,544.00

8

নবনপনডনব-আরনপনসএল পগওয়গরখজন ককগঅ নলল
কররক কডগ ১৫০ কমল ওল (±১০%) ডখয়ল
ফখয়ল (HFO/Gas) পগওয়গর পগন পগকল
বগসবগয়খনর জন গহহত Buyers
Credit

ইনগনসয়গল এন কমগনশরয়গল বগঅক
অব চগয়নগ (নজয়গঅশ বগগঞ)

23/10/2013

1,112.00

9

নবনপনডনব কররক গহহত শগহজহবগজগর ৩৩০
কমলওল নসনসনপনপ পকল বগসবগয়খনর জন ঋণ

এইচএসনবনস (নসননখকখটড ঋণ)

15/04/2014

2,057.12

10

বড়পকনরয়গ ২৭৫ কমলওল কয়লগনভনতক তগপ
নবদসৎ ককন সমসগরণ (৩য় ইউননট) পকল

আইনসনবনস বগঅক, চগয়নগ

16/02/2015

1,778.32

11

কঘগড়গশগল ৩৬৫ কমলওল নসনসনপনপ পকল

আইনসনবনস বগঅক, চগয়নগ

16/02/2015

1,724.42

12

নবনপনডনব কররক গহহত চচপগইনবগবগঞ ১০০
কমলওল +১০% HFO based পগওয়গর
পগন পকল

এইচএসনবনস

04/11/2015

881.40

13

নর রওখয়ষ পগওয়গর কজনগখরশন ককগল
(নওপগখজখকগ) নলল কররক গহহত "নসরগজগঞ
২২৫ কমগগওয়গট কমগইন সগইখকল পগওয়গর
পগন (২য় ইউননট-ডখয়ল ফখয়ল)" পকল

সসগনগডর চগট রগড র বগঅক (ঢগকগ বগঞ)

04/11/2015

1,630.43

13

নর রওখয়ষ পগওয়গর কজনগখরশন ককগল
(নওপগখজখকগ) নলল কররক গহহত নসরগজগঞ
২২৫ কমগগওয়গট কমগইন সগইখকল পগওয়গর
পগন (২য় ইউননট-ডখয়ল ফখয়ল) পকল

সসগনগডর চগট রগড র বগঅক (ঢগকগ বগঞ)

04/11/2015

1,630.43

14

কঘগড়গশগল ৩য় ইউননট নর-পগওয়গর পকল

এইচএসনবনস

11/05/2016

2,597.40
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গগরগননর তগনলকগ
(30 জন, 201৬ তগনরখখর পরও কগর রকর)
কনমক
নঅ
15

কর নবষখয় গগরগনন পদগন করগ হখয়খছ
নবনপনডনব কররক গহহত ‘নবনবয়গনগ-৩,৪০০
কমগগওয়গট গগসনভনতক কমগইন সগইখকল
পগওয়গর পগন’ পকল

রগর অনকখল
জগপগন বগঅক ফর ইনগরনগশনগল
ককগ-অপগখরশন

( অঅকসমহ ককগট টগকগয় )
ইসসর তগনরখ
(কময়গদ বনদর
তগনরখ)
11/05/2016

কমগট - নবদসৎ :

অখর রর পনরমগণ
2,184.00

23,389.73

নবনবধ
1

মধপগড়গ কঠন নশলগ খনন পগকখলর উনয়ন

ককগনরয়গ সগউর-সগউর
ককগ-অপগখরশন কখপরগখরশন (নগম
নগম)

18/04/1995

1,009.60

2

বগঅলগখদশ করলওখয় কররক ১০ কমলটল ৯
পগউন এবঅ ১৫ কমলটল ৭৫ পগউন ‘এ’ করল
সঅগহ

কমসগসর চগয়নগ নগশনগল কমনশনগরহ
ইমখপগট র এন একখপগট র কখপরগখরশন
(নসইনএমইনস)

04/11/1999

103.60

3

নবআইডনবউটনস কররক ককগসগরল নশপ, কফনর
এবঅ নস-টগক কয়

নসএমনস নহটগন ইনগরনগশনগল নশপ
নবনলঅ ককগমগনহ

07/03/2000

700.00

4

কজলগ পর রগখয় নডনজটগল কটনলখফগন সগপন

কমসগসর চগয়নগ নগশনগল কমনশনগরহ
ইমখপগট র এন একখপগট র কখপরগখরশন
(নসইনএমইনস)

09/03/2000

1,680.00

5

কণ রফনল কপপগর নমলস পগকখলর নবএমআরই

নবনসআইনস

10/07/2007

610.00

6

নবটটনব (বতরমগখন নবএসনসনসএল) এর
সগবখমনরন কসগবল পকখলর অররগয়ন

আইনডনব

04/05/2005

420.00

7

নবখজএমনসর অধহন পগটকলসমখহর নবদমগন
কসগশ ককনডট কলগখনর নসনত করগক নহসগখব
সগনগনর

কসগনগলহ, জনতগ, অগণহ ও রপগলহ
বগঅক নলল

08/02/2010

637.53

8

আনগসগর নভনডনপ উনয়ন বগঅখকর চলমগন
কদঋণ কমরসনচ কটকসইকরণ

বগঅলগখদশ বগঅক

18/11/2009

20.00

9

বগঅলগখদশ নচনন ও খগদ নশল কখপরগখরশখনর
অধহন নচননকলসমখহর ওয়গনকরঅ কসগনপটগল
কলগন

কসগনগলহ বগঅক নলল

12/04/2010

60.00

10

বগঅলগখদশ নচনন ও খগদ নশল কখপরগখরশখনর
অধহন নচননকলসমখহর ওয়গনকরঅ কসগনপটগল
কলগন

জনতগ বগঅক নলল

12/04/2010

40.00

11

নবখজএমনসর ১৬ট চগল নমখলর জন ওয়গনকরঅ
কসগনপটগল সরবরগহ

কসগনগলহ বগঅক নলল

15/09/2010

109.85

12

নবখজএমনসর ১৬ট চগল নমখলর জন ওয়গনকরঅ
কসগনপটগল সরবরগহ

জনতগ বগঅক নলল

15/09/2010

264.10

13

নবখজএমনসর ১৬ট চগল নমখলর জন ওয়গনকরঅ
কসগনপটগল সরবরগহ

অগণহ বগঅক নলল

15/09/2010

62.95
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গগরগননর তগনলকগ
(30 জন, 201৬ তগনরখখর পরও কগর রকর)
কনমক
নঅ

কর নবষখয় গগরগনন পদগন করগ হখয়খছ

( অঅকসমহ ককগট টগকগয় )

রগর অনকখল

ইসসর তগনরখ
(কময়গদ বনদর
তগনরখ)

অখর রর পনরমগণ

14

নবখজএমনসর ১৬ট চগল নমখলর জন ওয়গনকরঅ
কসগনপটগল সরবরগহ

রপগলহ বগঅক নলল

15/09/2010

63.10

15

আনসগর নভনডনপ উনয়ন বগঅক কররক গহহত
ঋণ

বগঅলগখদশ বগঅক

15/05/2013

20.00

16

আনসগর নভনডনপ উনয়ন বগঅক কররক গহহত
ঋণ

বগঅলগখদশ বগঅক

05/04/2015

100.00

17

আনসগর নভনডনপ উনয়ন বগঅক কররক গহহত
ঋণ

বগঅলগখদশ বগঅক

14/12/2015

15.00

18

কমরসঅসগন বগঅক কররক "দগ উৎপগদন ও
কনতম পজনন খগখত পনলঅর রগয়খনর জন
গহহত ঋণ"

বগঅলগখদশ বগঅক

24/12/2015

15.00

19

এলটআর সনবধগর আওতগয় টনসনব কররক
২০০০(+৫%) কমলটল মশরডগল কয়

কসগনগলহ বগঅক নলল

01/02/2016

18.23

কমগট - নবনবধ :

5,948.96

কমগট - গগরগনন :

47,424.06

বগখগমলক সগরক :
*

সরকগর নবনভন সমখয় সরকগনর নহনত ও কমরসনচ বগসবগয়খনর সগখর র সরকগনর মগনলকগনগধহন আনররক ও অ-আনর রক পগনতষগন
কররক গহহত ঋখণর জন গগরগনন ও কগউনগর গগরগনন পগদগন কখর রগখক । এ সমস ঋখণর অর র সঅনশষ পগনতষগনসমহ সময়মত
পনরখশগখধ বর র হখল, তগ পনরখশগখধর দগয়-দগনয়ত সরকগখরর উপখর বতরগয়। কগখজই, সরকগখরর ভনবষত আনররক অবসগর উপর
এর পগভগব রখয়খছ । সচতগর সগখর র সরকগর কররক পগদত গগরগননর (৩০কশ জন ২০১৬ এর পখরও কগর রকর) তগনলকগ পগদগন করগ
হখলগ ।

*

পসতকত তগনলকগয় পনতট গগরগনন/কগউনগর-গগরগনন অনভনহত মখল (Face Value) পদশরন করগ হখয়খছ ।

