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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,  রাজশাহী ।  
 

১। বািণিজ�ক িনরী�া  আপি�র িহসাব -৩০/০৪/২০১৭ ি�ঃ পয �� 
 
 
�িমক 
নং 

কায �ালেয়র নাম  �মাট আপি�র ��ণী িব�াস �মাট মম�� 

    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��   
 ১  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী    ৪৬৭ ১৩৬   --      ৭ ৬১০  

 
 
 
 

 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,  রাজশাহী ।   
২ । বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, স�েহর িনরী�া আপি�র িহসাব    ৩০/০৪/২০১৭ ি�ঃ পয �� । 

 
�িমক 
নং 
  

কায �ালেয়র নাম  
  

�মাট আপি�র ��ণী িব�াস �মাট ম�� 
সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��   

 ১  বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, রাজশাহী       ৩৯৬  ১১৪    --        ৭        ৫১৭  
২ বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা ৪০ ৬ -- -- ৪৬  
৩ বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, চ��াম ৫ ৫ -- -- ১০  
৪ বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, িসেলট ১০ ৬ -- -- ১৬  
৫ বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, �লনা ১৬ ৫ -- -- ২১  
 �মাট  ৪৬৭  ১৩৬ -- ৭         ৬১০  

  
 

               �মাট আগত আপি� - ২০৩৬ � . �মাট িন�ি��ত আপি� -১৪২৬ � �মাট অিমমাংিসত আপি� -(২০৩৬-১৪২৬)= ৬১০ � (জিড়ত টাকার পিরমান-৯০১.৪৪ল� টাকা )। 
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �,  রাজশাহী ।  
 

১। বািনিজ�ক িনরী�া  আপি�র িহসাব - ৩০/০৪ /২০১৭ ইং পয �� 
 

�িমক 
নং 

কায �ালেয়র নাম  �মাট আপি�র ��ণী িব�াস �মাট মম�� 

    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��   
 ১  বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী   

�ধান কায �ালয় 
১৯৭৭-২০১৬ 

১৪৯ ৫৭ -- ৬ ২১২  
 
 
 
 

 
 
 

বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী। 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, �ধান কা��ালয়, রাজশাহী এর িবভাগওয়ারী  
িনরী�া আপি�র িহসাব এর সংি��সার। ৩০/০৪ /২০১৭ ইং পয �� 

 
�িমক নং িবভােগর নাম সংকলন িডিপ অি�ম সাধারন �মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
১ স�সারন িবভাগ -- -- ১৭ � ১৯ � ৩৬ � 
২ িহসাব িবভাগ ১ � -- ১১ � ৮০ � ৯২ � 
৩ �শাসন িবভাগ ৩ � -- ৯ � ৩০ � ৪২ � 
৪ উৎপাদন িবভাগ ১ � -- ১৩ � ১২ � ২৬ � 
৫ �েকৗশল িবভাগ ১ � -- ৪ � -- ৫ � 
৬ জনসংেযাগ িবভাগ  -- ৩ � ৭ � ১০ � 
৭ পিরক�না িবভাগ -- -- -- ১ � ১ � 
 সব �েমাট ৬ � -- ৫৭ � ১৪৯ � ২১২ � 
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী । 
বািণিজ�ক িনরী�া   আপি�র িহসাব  ৩০/০৪/২০১৭ ি�ঃ তািরখ পয �� । 

�িমক নং বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, রাজশাহী । িনরী�া বছর   �মাট আপি� �মাট আপি�র ��ণী িব�াস ম�� 
    কায �ালেয়র নাম    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  

 ১ বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী  ১৯৭৭-২০১৪ ২১২ ১৪৯ ৫৭ -- ৬  
২ আ�িলক �রশম সম�সারণ কায �ালয় , রাজশাহী ১৯৭৪-২০১৫ ৬৮ ৪৮ ২০   --        --  
৩ �জলা �রশম সম�সারণ কায �ালয় , ব�ড়া ১৯৭৯-২০১৩ ২৮ ২৩ ৫   -- --  
৪ �জলা �রশম সম�সারণ কায �ালয় , �ভালাহাট ১৯৮৫-২০১৫ ৩৯ ৩২ ৭   -- --  
৫  রাজশাহী �রশম কারখানা ১৯৭৩-২০০২ ১২৯ ১১৫ ১৩   -- ১  
                                       উপ �মাট ৪৭৮ ৩৬৭ ১০২ -- ৭  
    কায �ালেয়র নাম    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  
১ আ�িলক �রশম সম�সারণ কায �ালয় ,রং�র ১৯৮৪-২০১৩ ২৩ ১৭ ৬  -- --  
২ �জলা �রশম সম�সারণ কায �ালয় , ঠা�রগ� ১৯৮১-২০১৩ ১৬ ১১ ৫  -- --  
৩ ঠা�রগ� �রশম কারখানা ১৯৮১-২০০২  ২ ১   ১  -- --  
      উপ �মাট ৪১  ২৯ ১২  -- --  
         �মাট        ৫১৭ ৩৯৬ ১১৪  --  ৭  

�িমক নং বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, ঢাকা। িনরী�া বছর   �মাট আপি� �মাট আপি�র ��ণী িব�াস ম�� 
  কায �ালেয়র নাম     সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  

 ১ আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় , ঢাকা  ১৯৮০-২০১১   ২৯ ২৫ ৪ -- --  
২ �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় , ময়মনিসংহ ১৯৭৯-২০১৩  ১৭ ১৫ ২ -- --  
  �মাট ৪৬ ৪০ ৬ -- --  

�িমক নং বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র, িসেলট। িনরী�া বছর   �মাট আপি� �মাট আপি�র ��ণী িব�াস ম�� 
   কায �ালেয়র নাম    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  

 ১ �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ,�িম�া ১৯৭৮-২০১৩  ১৬ ১০ ৬ -- --  
       �মাট ১৬ ১০ ৬ -- --  

�িমক নং বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র,চ��াম িনরী�া বছর   �মাট আপি� �মাট আপি�র ��ণী িব�াস ম�� 
   কায �ালেয়র নাম    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  

 ১ আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় ,রা�ামা�  ১৯৯২-২০১১  ১০ ৫ ৫ -- --  
  �মাট ১০ ৫ ৫ -- --  

�িমক নং বািণিজ�ক িনরী�া অিধদ�র,�লনা িনরী�া বছর   �মাট আপি� �মাট আপি�র ��ণী িব�াস ম�� 
   কায �ালেয়র নাম    সাধারন অি�ম িডিপ সংকলন��  

 ১ আ�িলক �রশম স�সারণ কায �ালয় , যেশাহর ১৯৮৩-২০০৯  ১১ ৮ ৩ -- --  
২ �জলা �রশম স�সারণ কায �ালয় ,�ি�য়া ১৯৭৯-২০১০ ১০ ৮ ২ -- --  
  �মাট ২১ ১৬ ৫ -- --  
  সব �েমাট  ৬১০ ৪৬৭ ১৩৬ -- ৭   

               �মাট আগত আপি� - ২০৩৬ � . �মাট িন�ি��ত আপি� -১৪২৬ � �মাট অিমমাংিসত আপি� -(২০৩৬-১৪২৬)= ৬১০ � (জিড়ত টাকার পিরমান-৯০১.৪৪ল� টাকা )। 
 
                                                                 �া�িরত/০৭-০৫-১৭                             �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                                                                  (�মাঃ শিফ�ল হক)                                                           (�মাঃ আ�র রশীদ)                                                       

িনরী�ক                                                                    উপ �ধান িনরী�ক                                                              
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�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র, রাজশাহী। 
                                                                                                                     

অিডট আপি� সং�া� ত� - ২০০৫-০৬ হেত ২০১৫-১৬ অথ � বছর পয ��  ১১  (এগার) বছেরর। 

                                                                                                                                                         
 
 
                                                                 �া�িরত/০৭-০৫-১৭                             �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                                                                  (�মাঃ শিফ�ল হক)                                                           (�মাঃ আ�র রশীদ)                                                       

িনরী�ক                                                                    উপ �ধান িনরী�ক                                                              
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , রাজশাহী ।                                 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী ।                         

 
 
 
 
 
 
 

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%  

২০১৫-১৬ ৬৬১ ৩৩ ৬২ ৬৩২ ৯.৩৮% 

 �মাট ১১৮০ ৪১২ ৯৩১ ৬৬১  
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র, রাজশাহী। 
 

এি�ল /১৭ মােসর অিডট আপি�র িববরণ 
 

ম�ণালয়/ 
সং�ার 
নাম 

�ব �বত� মােসর অিডট 
আপি�র �জর 

�ডশীট 
জবাব 

ম�ণালেয় 
��রেণর 
অ�ে�দ 
সং�া 

উ�াপিত 
আপি�র 
সং�া 

জিড়ত 
টাকার 
পিরমাণ 
(ল� 
টাকায়) 

িন�ি��ত আপি� সং�া এি�ল /১৭ মােসর �জর ম�� 

সং�া  টাকার 
পিরমাণ 
(ল� 
টাকায়) 

সাধারণ অ�ীম সংকলন জিড়ত 
টাকার 
পিরমাণ  
(ল� 
টাকায়) 

এি�ল /১৭ 
মােসর �জর 

জিড়ত 
টাকার 
পিরমাণ  
(ল� 
টাকায়) 

সাধারণ অ�ীম সংকলন 

বাংলােদশ 
�রশম 
উ�য়ন 
�বাড �, 

রাজশাহী 

৬১০ ৯০১.৪৪ -- -- -- -- -- -- -- ৬১০ ৯০১.৪৪ ৪৬৭ ১৩৬ ৭ -- 

 
 
 
 
                                                                 �া�িরত/০৭-০৫-১৭                             �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                                                                  (�মাঃ শিফ�ল হক)                                                           (�মাঃ আ�র রশীদ)                                                       

িনরী�ক                                                                    উপ �ধান িনরী�ক                                                              
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , রাজশাহী ।                                 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী ।                         
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র, রাজশাহী। 
১৯৭২ সাল �থেক এি�ল/২০১৭ পয �� �ম�ি��ত অিডট আপি�র পিরসং�ান 

ল� টাকায় 
ম�ণালয়/দ�র/ 
সং�ার নাম 

১৯৭২ সাল �থেক  
এি�ল /১৭ পয �� 
�মাট অ�ে�দ 

সং�া 

জিড়ত টাকার 
পিরমাণ 

১৯৭২ সাল �থেক  
এি�ল /১৭ পয �� �মাট 
িমমাংিসত অ�ে�দ 

সং�া 

িমমাংিসত/ 
সম�য়�ত 

টাকার পিরমাণ 

১৯৭২ সাল �থেক 
এি�ল /১৭ পয �� 

অিমমাংিসত অ�ে� 
সং�া 

 

জিড়ত 
টাকার 
পিরমাণ 

অিমমাংিসত অ�ে�দ সং�ার �শণী িব�াস ম�� 
সাধারন অ�ীম খসড়া  সংকলন�� 

বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী 

২০৩৬ ৬৫২৩.৪১ ১৪২৬ ৫৬২১.৯৭ ৬১০ ৯০১.৪৪ ৪৬৭ ১৩৬ -- ৭  

 
 
 
 
 
 

                                                                 �া�িরত/০৭-০৫-১৭                             �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                                                                  (�মাঃ শিফ�ল হক)                                                           (�মাঃ আ�র রশীদ)                                                       

িনরী�ক                                                                    উপ �ধান িনরী�ক                                                              
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , রাজশাহী ।                                 বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী ।                         
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বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 
বািলয়া��র , রাজশাহী । 

 
�লাই/১৬ হেত এি�ল /১৭ ইং মাস পয �� সমেয়� িনরী�া আপি� িন�ি�র শতকরা হার িনধ �ারণী ছক" 

 
�ারক নং-  ২৪.০৬.০০০০.০১২.০৩.০০১.১৬.                                                                                                      তািরখঃ-  
 

দ�র/অিধদ�র/সং�া/�বাড �   মােসর নাম �া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/১৬ ৬৩২ -- ৮  ৬২৪ ১.২৭% 

আগ�/১৬ ৬২৪ -- -- ৬২৪ -- 

�সে��র/১৬ ৬২৪ ১ -- ৬২৫ -- 

অে�াবর/১৬ ৬২৫ ৪ ১৬ ৬১৩ ২.৫৬% 

নেভ�র/১৬ ৬১৩ -- -- ৬১৩ -- 

িডেস�র/১৬ ৬১৩ -- ০১ ৬১২ ০.১৬% 

জা�য়ারী/১৭ ৬১২ -- ০৯ ৬০৩ ১.৪৭% 

�ফ�য়ারী/১৭ ৬০৩ ১১ ০৪ ৬১০ ০.৬৬% 

 মাচ �/১৭ ৬১০ -- -- ৬১০ -- 

 এি�ল/১৭ ৬১০ -- -- ৬১০ --- 

   
 
 
                                                                 �া�িরত/০৭-০৫-১৭                                            �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                                                                  �মাঃ শিফ�ল হক                                                               �মাঃ আ�র রশীদ 
                                                                        িনরী�ক                                                                      উপ �ধান িনরী�ক                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


D:\2017\Monthly Report\April\Leter-101 Web Siite.doc 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, 

বািলয়া��র, রাজশাহী। 
 

মাচ �/১৭-এি�ল/১৭ মােসর অিডট আপি�র িববরণ ও এি�ল/১৬ মােসর িচ� 
 

ম�ণালয়/ সং�ার 
নাম 

মাচ �/১৭ মাস পয �� অিন�� অিডট আপি�র ত� এি�ল/১৭ মােসর 
ন�ন আপি� 

এি�ল/১৭ মােসর 
িমমাংিসত আপি� 

এি�ল/১৭ মােসর �জর এি�ল/১৬ মােসর ি�িত িচ� ম�� 

অিন�� 
অিডট 
আপি�র 
�জর 

আিথ �ক 
সংে�ষ 
(ল� 
টাকায়) 

সাধারণ অ�ীম সংকলন আপি�র 
সং�া 

আিথ �ক 
সংে�ষ 
(ল� 
টাকায়) 

আপি�র 
সং�া 

আিথ �ক 
সংে�ষ 
(ল� 
টাকায়) 

আপি�র 
সং�া 

আিথ �ক 
সংে�ষ 
(ল� 
টাকায়) 

সাধারণ অ�ীম সংকলন আপি�র 
সং�া 

আিথ �ক 
সংে�ষ 
(ল� 
টাকায়) 

সাধারণ অ�ীম সংকলন 

বাংলােদশ �রশম 
উ�য়ন �বাড �, 
রাজশাহী 

৬১০ ৯০১.৪৪ ৪৬৭ ১৩৬  ৭  -- -- -- - ৬১০ ৯০১.৪৪ ৪৬৭ ১৩৬  ৭  ৬৪০ ৭৪৮.৫৯ ৪৯৮ ১৩৬ ৬ 
 

 
 
 
 
 
                                                                         �া�িরত/০৭-০৫-১৭                                                                            �া�িরত/০৭-০৫-১৭ 
                (�মাঃ শিফ�ল হক)                       (�মাঃ আ�র রশীদ) 

     িনরী�ক    উপ �ধান িনরী�ক 
    বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড � , রাজশাহী ।             বাংলােদশ �রশম উ�য়ন �বাড �, রাজশাহী ।             
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