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2017-18 2016-17 2016-17

(অসকসমহ হসজসর টসকসয়)

বসশজটসসশশসবধতবসশজট
বববরণ

অর রননবতক 

শকসড শরঞ  

অননয়ন রসজস বয়

7415,90,50 6758,48,22 6602,02,374500 অবফসসরশদর শবতন

21892,38,40 20178,07,29 21405,53,194600 পবতষসন কর রচসবরশদর শবতন

24863,87,47 23131,64,29 23117,93,814700 ভসতসবদ

18463,61,84 17390,44,51 15406,10,004800 সরবরসহ ও শসবস

6414,94,01 5805,74,42 5408,88,654900 শররসরত ও সসরকণ

14536,86,10 13835,79,95 15288,38,335000 শরয়সবদ ঋশণর সদ

1234,50,13 1228,83,44 2611,61,685100 চলবত ঋশণর সদ

19700,00,00 15599,47,49 16735,50,005200 জসতণয় সঞয়পশতর সদ

4000,00,00 2800,00,00 3600,00,005300 ভববষ তহববশলর উপর সদ

35,00,00 25,52,51 4,00,005400 ডসক জণবন বণরস (সদ)

7,00,00 6,00,00 5,50,005500 অনসন সদ

1945,64,50 1863,00,00 1711,00,005600 নবশদবশক ঋশণর উপর সদ

19454,44,35 15329,58,09 17729,04,795800 ভররবক ও পশণসদনস

41321,57,15 41688,31,50 40584,97,395900 সসহসয রঞবর

67,60,35 67,32,98 65,93,246100 আনজরসবতক পবতষসশনর চসদস

4,00,00 4,00,00 4,00,006200 ঋণ ও অবগর রওকফ

22940,22,27 12666,99,73 16915,42,766300 অবসর ভসতস ও আনশতসবষক

10060,49,72 8612,92,34 9200,17,056400 রসষণয় বসবণজজ

-10514,49,12 -9030,05,19 -9647,15,026500 সসনসনর, সরনয় ও অনসন

3454,51,02 377,38,76 2422,91,176600 শরসক বরসদ

178339,50,33শরসট - অননয়ন রসজস বয় : 207298,08,69 189171,79,41

অননয়ন মলধন বয়

9564,50,67 8034,21,28 7229,46,336800 সমদ সসগহ/কয়

800,76,13 810,02,72 639,12,966900 ভবর ও অনসন সমবত সসগহ

2628,93,10 3070,35,36 2110,39,977000 বনর রসণ ও পতর

13969,52,00 3045,99,18 16945,94,007100 শশয়সর ও ইকজইটশত বববনশয়সগ

14960,58,54শরসট - অননয়ন মলধন বয় : 26963,71,90 26924,93,26

শরসট - অননয়ন বয় (ঋণ ও অবগর, অভজন�রণণ ও 

নবশদবশক ঋণ পবরশশসধ, খসদ বহসসব এবস কসঠসশরসগত 

সরনয় বয় বতণত) :

234261,80,59 193300,08,87 216096,72,67
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2017-18 2016-17 2016-17

(অসকসমহ হসজসর টসকসয়)

বসশজটসসশশসবধতবসশজট
বববরণ

অর রননবতক 

শকসড শরঞ  

ঋণ ও অবগর

12212,40,00 11751,62,50 13407,23,007300 ঋণ ও অবগর

179,60,73 161,16,12 176,04,287400 সরকসবর কররচসবরশদর জন ঋণ ও অবগর

11912,78,62শরসট - ঋণ ও অবগর : 12392,00,73 13583,27,28

শরসট - ঋণ ও অবগর  (বন বসশদ)  : 13583,27,2812392,00,73 11912,78,62

ঋণ পবরশশসধ

20012,75,82 15593,88,00 15593,88,007500 শরয়সবদ ঋণ - আসল পবরশশসধ

93169,43,78 66734,16,56 88241,37,337600 চলবত ঋণ - আসল পবরশশসধ

8893,00,00 7510,00,00 8158,00,007700 নবশদবশক ঋণ পবরশশসধ

89838,04,56শরসট - ঋণ পবরশশসধ : 122075,19,60 111993,25,33

আই এর এফ এর সবহত সরনয়

711,85,50 711,85,50 700,08,007800 আই. এর. এফ -এর  সসশর শলনশদন

711,85,50শরসট - আই এর এফ এর সবহত সরনয় : 711,85,50 700,08,00

শরসট - ঋণ ও অবগর, অভজন�রণণ ও নবশদবশক ঋণ 

পবরশশসধ এবস সরনয় :

135179,05,83 102463,88,68 126276,60,61

শরসট (বন বসশদ) : 135179,05,83 102463,88,68 126276,60,61

369440,86,42 295763,97,55 342373,33,28সব রশরসট :


