
 

 

িনরী�া আপি�র িববরণ 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � 

 

 

 
 



িনরী�া আপি�র পিরসং�ান 
৩১/১২/২০১৫ ইং তািরখ পয �� 

�মাট 

আপি� 

িন�ি��ত 

আপি�র 

সং�া 

অিন�� আপি�র সং�া 

�মাট সাধারণ অি�ম সংকলন 

২০১৩ ১৩৪৯ ৬৬৪ ৫২২ ১৩৬ ৬ 

 

 

 



�ধান কায �ালেয়র অিন�� িনরী�া আপি�র পিরসং�ান 
 

িবভােগর নাম 

অিন�� আপি�র সং�া 

সাধারণ অি�ম সংকলন �মাট 

িহসাব িবভাগ 74 1১ ১ 8৬ 

স�সারণ িবভাগ ১৭ ১৭ -- ৩৪ 

উৎপাদন িবভাগ ১৩ ১৩ ১ ২৭ 

�শাসন িবভাগ ৩৬ ৯ ২ ৪৭ 

পিরক�না িবভাগ ১ -- -- ১ 

�েকৗশল িবভাগ ১ ৪ ১ ৬ 

জনসংেযাগ িবভাগ ৭ ৩ -- ১০ 

উপেমাট ১৪৯ ৫৭ ৫ ২১১ 
 

 



আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালেয়র অিন�� িনরী�া আপি�র পিরসং�ান 

কায �ালেয়র নাম অিন�� আপি�র সং�া 

সাধারণ অি�ম সংকলন �মাট 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রাজশাহী ৫০ ২০ -- ৭০ 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, যেশাহর ৮ ৩ -- ১১ 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, রং�র ১৭ ৬ -- ২৩ 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঢাকা ২৮ ৪ -- ৩২ 

আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয়,রা�ামা� ১৮ ৫ -- ২৩ 

উপেমাট ১২১ ৩৮ -- ১৫৯ 

 



�জলা �রশম স�সারণ কায �ালেয়র অিন�প� িনরী�া আপি�র পিরসং�ান 

 

কায �ালেয়র নাম অিন�� আপি�র সং�া 

সাধারণ অি�ম সংকলন �মাট 

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ভালাহাট ৩২ ৭ -- ৩৯          

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �ি�য়া ৮ ২ -- ১০ 

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ব�ড়া ২৩ ৫ -- ২৮ 

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ময়মনিসংহ ২০ ২ -- ২২ 

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, �িম�া ১৮ ৬ -- ২৪ 

�জলা �রশম স�সারণ কায �ালয়, ঠা�রগ� ২০ ৫ -- ২৫ 

উপেমাট ১২১ ২৭ -- ১৪৮ 
 

 



�রশম কারখানা অিন��  িনরী�া আপি�র পিরসং�ান 

 

কায �ালেয়র নাম অিন�� আপি�র সং�া 

সাধারণ অি�ম সংকলন �মাট 

রাজশাহী �রশম কারখানা ১২৩ ১৩ ১ ১৩৭ 

ঠা�রগ� �রশম কারখানা ৮ ১ -- ৯ 

উপেমাট ১৩১ ১৪ ১ ১৪৬ 

 

 



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র , রাজশাহী । 
                                                                                                                     

অিডট আপি� সং�া� ত� - ২০০৫-০৬ হেত ২০১৪-১৫ অথ � বছর পয ��  ১০ (দশ) বছেরর।                                                                                             

দ�র/অিধদ�র/সং�া/�বাড �   অথ � বছর �ারি�ক অিডট আপি� 

�লাই- ০১, তািরেখ 

আগত অিডট আপি� িন�ি��ত অিডট 

আপি� 

অিন�� অিডট আপি� 

 �ন-৩০, তািরেখ 

িন�ি��ত আপি�র 

শতকরা হার 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ব� ও পাট ম�ণালয় । 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , 

রাজশাহী ।  
 

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%  

 �মাট ১১৮০ ৪১২ ৯৩১ ৬৬১  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

 

 

 



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র , রাজশাহী । 
                                                                                                                     

অিডট আপি� সং�া� ত� -   ২০১৫-১৬ অথ � বছর   বছেরর (িডেস�র/১৫ পয �� ৬ মােসর)।    

                                                                                                                                                       

দ�র/অিধদ�র/সং�া/�বাড �   অথ � বছর �ারি�ক অিডট আপি� 

০১ তািরেখ 

আগত অিডট আপি� িন�ি��ত অিডট 

আপি� 

অিন�� অিডট আপি� 

  ৩০, তািরেখ 

িন�ি��ত আপি�র 

শতকরা হার 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

ব� ও পাট ম�ণালয় । 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , 

রাজশাহী ।  
 

�লাই/১৫ ৬৬১ -- -- ৬৬১ -- 

আগ�/১৫ ৬৬১ ১৬ -- ৬৭৭ -- 

�সে��র/১৫ ৬৭৭ -- -- ৬৭৭ -- 

অে�াবর/১৫ ৬৭৭ ১০ ০৬ ৬৮১ ০.৮৭% 

নেভ�র/১৫ ৬৮১ -- ১৪ ৬৬৭ ২.০৬% 

িডেস�র/১৫ ৬৬৭ -- ০৩ ৬৬৪ ০.৪৫% 

      

          �মাট ৬৬১ ২৬ ২৩ ৬৬৪  

                                                                                                                                                                                                              

                                                                              

 

 

 

 

 


