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cwiPvjbv cl©̀  
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cÖ‡KŠkjx †gvt AvwkKzi ingvb 

cwiPvjK(cwiKíbv I Dbœqb) 
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িমকা 

evsjv‡`k wkí cªwZôvb RvZxqKiY Aa¨v`k 1972 e‡j 1 RyjvB 1972 G evsjv`k óxj  wgjm Ki‡cv‡ikb Ges  

evsjv‡`k cª‡KŠkj I RvnvR wbg©vY Ki‡cv‡ikb MwVZ nq | evsjv`k wkí cªwZôvb Aa¨v`k 1976 (RvZxqKiY 

wØZxq  mskvabx) e‡j  ỳBwU Ki‡cv‡ikb‡K GKÎxf~Z K‡i 1 RyjvB 1976 G evsjv‡`k B¯úvZ I cª‡KŠkj 

Ki‡cv‡ikb MVb Kiv  nq | GKB mskvabx Øviv evsjv‡`k B¯úvZ I cª‡KŠkj Ki‡cv‡ikb, Dc‡iv³ ỳBwU 

Ki‡cv‡ik‡bi wbqš¿bvaxb wkí cÖwZôvbmg~n‡i cwiPvjbv, wbqš¿bvaxb I ZZ¡veav‡bi `vwqZ¡fvi MÖnY K‡i| eZ©gv‡b 

AvBbwU evsjv‡`k wkí cÖwZôvb RvZxqKiY AvBb, 2018 bv‡g AwfwnZ| weGmBwm wbgœewY©Z iƒcKí I Awfj¶¨ 

wb‡q KvR Ki‡Q| 

iƒcKí       t  weGmBwm‡K †`‡ki Ab¨Zg kxl©̄ ’vbxq B¯úvZ I cª‡KŠkj cY¨ Drcv`bKvix ms ’̄vq DbœxZKi‡Yi  

gva¨‡g †`‡ki mg…w× mvab| 

Awfj¶¨  t ‡UKmB cÖhyw³ cÖ‡qv‡M AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ B¯úvZ I cÖ‡KŠkj c‡Y¨i wbiew”Qbœ Drcv`b, 

evRviRvZKi‡Yi gva¨‡g †fv³vi mš‘wó AR©b, Avg`vbx n«v‡mi gva¨‡g ‰e‡`wkK gy ª̀vi mvkªq I ißvbx 

K‡i ‰e‡`wkK gy ª̀v AR©b Ges wkí cªwZôvbmg~‡ni myôy cwiPvjb| 

িনদশনা ও ব াপনা 
Ki‡cv‡ik‡bi mvwe©K e¨e ’̄vcbv miKvi KZ©…K wb‡qvwRZ cwiPvjK gÛwji Dci b¨v¯Í †Pqvig¨vb I Pvi Rb 

cwiPvj‡Ki mgš‡̂q cwiPvjK gÛwj MwVZ | †Pqvig¨vb Ki‡cv‡ik‡bi g‚L¨ wbe©vnx Ges †ev‡W© Ab¨vb¨ m`m¨e…›` 

Kvh©Kix cwiPvjK wn‡m‡e wbR wbR e¨e¯’vcbv †¶‡Î `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡Kb | wkí cÖwZôvbmg‚‡ni `¶ I Kvh©Ki 

e¨e¯’vcbvi D‡Ï‡k¨ ¯’vbxq e¨e¯’vcbv‡K cÖ‡qvRbxq ¶gZv I `vwqZ¡ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| GQvov cÖwZwU wkí cÖwZôv‡bi 

c…_K c…_K †Kv¤úvbx †evW© i‡q‡Q, Ki‡cv‡ik‡bi †Pqvig¨vb A_ev GKRb cwiPvjK †Kv¤úvbx †ev‡W©i †Pqvig¨vb 

wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb K‡i _v‡Kb| 

 

weGmBwm I wbqš¿Yvaxb cÖwZôvbmg‚‡ni †eZb-fvZv Ges ivR¯ ̂I g‚jab Lv‡Zi e¨q wbR¯ ̂Avq n‡Z wbe©vn Kiv n‡q 

_v‡K| G‡¶‡Î miKvi †_‡K †Kvb Abz`vb ev fZ©zwK MÖnY Kiv nq bv| Ki‡cv‡ik‡bi cÖavb Kvh©vj‡qi e¨q wbqš¿Yvaxb 

wkí cÖwZôvb †_‡K cÖvß Ifvi‡nW, jf¨vsk I feb fvov Avq †_‡K wbe©vn Kiv nq| 

mgm¨v I P¨v‡jÄ 

wkí KviLvbvmg‚‡ni czivZb AeKvVv‡gv I cÖhzw³ cwieZ©bc‚e©K AazwbKvqb, wkí cÖwZôvbmg‚‡ni Rbej mzlgKiY I 

mvsMVwbK KvVv‡gv nvjbvMv`KiY Ges `¶ Rbej ˆZix, wkí cÖwZôvbmg‚‡ni Drcv`bkxjZv e…w× I gvbm¤§Z c‡Y¨i 

mieivn wbwðZKiY, wkí cÖwZôvbmg‚‡ni Ifvi‡nW e¨q †hŠw³K ch©v‡q wb‡q Avmv, cÖwZ‡hvMxZvg‚jK evRv‡i wbgœgvb 

I Kg g‚‡j¨i c‡Y¨i mv‡_ cÖwZ‡hvMxZv K‡i wU‡K _vKv, Af¨šÍixb evRv‡i wRUzwR µq/mieivn wbwðZ Kiv, †jvKmvbx 

wkí cÖwZôvbmg‚n‡K jvfRbK ch©v‡q DbœxZKiY, wba©vwiZ mg‡q Dbœqb cÖKí ev Í̄evqb BZ¨vw` ms¯’vi D‡jøL‡hvM¨ 

P¨v‡jÄ| 
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িশ  িত ানস হ 

cÖviw¤¢K ch©v‡q †gvU 62wU wkí cÖwZôvb wb‡q weGmBwm Kvh©µg ïiæ K‡i| cieZ©x‡Z 1984 mv‡j weGmBwmÕi 

D‡`¨v‡M evsjv‡`k †eøW d¨v±ix wjt cÖwZwôZ nq| eZ©gv‡b weGmBwmÕi wbqš¿‡Y bqwU (9)wU Pvjz Ges 4(Pvi)wU eÜ 

wkí cÖwZôvb Av‡Q| GB wkí cÖwZôvb¸wji g‡a¨ GUjvm evsjv‡`k wjt, b¨vkbvj wUDem wjt Ges B÷vb© †Kejm wjt 

Gi 49% †kqvi Ad‡jvW Kiv n‡q‡Q| GQvov, 2013 mv‡j Rvcv‡bi †nvÛv (70% †kqvi) I weGmBwm 

(30%‡kqvi)-Gi mv‡_ R‡q›U †fÂv‡i evsjv‡`k †nvÛv wjt ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b XvKvi gyÝxM‡Ä Aew ’̄Z 

Avãyj †gv‡gb B‡Kv‡bvwgK †Rv‡b bZzb KviLvbv ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  

 

evsjv‡`k B¯úvZ I cÖ‡KŠkj Ki‡cv‡ik‡bi wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôvbmg‚n †`‡ki A_©‰bwZK Dbœq‡b ¸iæZ¡c‚Y© Ae`vb 

ivL‡Q| weGmBwmÕi cÖwZôvb mg‚n ˆe` z̈wZK miÄvgvw` h_v ˆe` z̈wZK †Kejm, UÖvÝdigvi, †d¬v‡i‡m›U wUDe jvBU, 

wmGdGj evj¦, mzcvi Gbv‡gj Kcvi Iq¨vi, BZ¨vw` Drcv`b K‡i †`‡ki we` z̈r weZiY LvZ‡K mn‡hvwMZv Ki‡Q| 

ZvQvov weGmBwm evm, UÖvK, Rxc, †gvUimvB‡Kj BZ¨vw` ms‡hvRb c‚e©K mieivn K‡i †`‡ki cwienb e¨e¯’vq Ae`vb 

ivL‡Q| weGmBwmÕi cÖwZôvbmg‚n wRAvB/GgGm/ GwcAvB cvBc,GgGm iW †mdwU †iRi †eøWI Drcv`b K‡i _v‡K| 

D‡jøL¨ †h, weGmBwmÕi wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôv‡b Drcvw`Z cÖwZwU cY¨ weGmwUAvB I AvšÍR©vwZK ¸YMZ gvb m¤úbœ 

(ISO mb` cÖvß) Ges †µZvi wbKU mgv …̀Z| D‡jøL¨ †h, miKvix ch©v‡q Giƒc gvbm¤úbœ cY¨ Drcv`‡bi Kvi‡Y 

†emiKvix cÖwZôvbmg‚n Zv‡`i Drcvw`Z c‡Y¨i ¸bMZ gvb eRvq ivL‡Q Ges evRv‡i cY¨mg‚‡ni g‚j¨ wbqš¿‡Y 

Kvh©Kix f‚wgKv cvjb Ki‡Q|   

evsjv‡`k wkí cÖwZôvb RvZxqKiY AvBb, 2018-G DwjøwLZ weGmBwmÕi AvIZvaxb 4wU eÜ wkí cÖwZôvb- 

eÜ c«wZôvbmg~‡ni ZvwjKv eÜ nIqvi 

mgqKvj 

eÜ nIqvi KviY eZ©gvb 

Ae ’̄v 

1| evsjv‡`k K¨vb †Kv¤úvbx wj: 1998 evRv‡i cøvmUwK K¨vb‡i mnRjf¨ I Kg g~j 

nIqvq wU‡b‡i K¨vb‡i Pvnw`v µgk n«vm cvq| 

weavq c«ZwôvbwU µgvš̂‡q †jvKmvbx wkí 

c«Zwôv‡b iƒc ‡bq Ges eÜ n‡q hvq| 

eÜ 

2| evsjv‡`k ÷xj BÛvw÷«R wjt 1978 ZrKvjxb miKvi‡i weiv÷«xqKiY bxZwi Kvi‡Y 

wgjwU wewµ Kiv n‡qwQj| wKš‘ †µZvc¶ Pyw³ 

Abyhvqx g~j¨ cwi‡kv‡a e¨_© nIqvq cybt 

AwaM«nY Kiv n‡q‡Q| 

eÜ 

3| †gnvi BÛvw÷«R wjt 1997 c«wZôvbwUi Rwg d¨v±ix gvwjKvbvq bv _vKvq 

Rwgi gvwjK c¶ Av`vj‡Z gvgjv K‡i| 

Av`vj‡Zi wWwµ Ges miKvix wm×všÍ Abyhvqx 

wWwµ c«v‡ßi eivei n¯ÍvšÍi Kiv nq Ges 

c«wZôvbwU eÜ n‡q hvq| 

eÜ 

4| iwng †gUvj BÛvw÷«R wjt 1980 ZrKvjxb miKvi‡i weiv÷«xqKiY bxwZi Kvi‡Y 

wgjwU wewµ Kiv n‡qwQj| wKš‘ †µZvc¶ Pyw³ 

Abyhvqx g~j¨ cwi‡kv‡a e¨_© nIqvq cybt 

AwaM«nY Kiv n‡q‡Q| 

eÜ 
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Bóvb© †Kejm& wjwg‡UW (BwmGj) 

 

িত া t 

Rvg©vbxi M/S. Continhocar & Co.-Gi mn‡hvMxZvq Ges M/S. Kabel 
Were Reinshagen-Gi mieivnK…Z c«hyw³‡Z 1967 mv‡j PÆM«v‡gi 

c‡Z½vq 37.69 GKi RvqMvq (KviLvbv I Awdm wewìsmn 25 GKi) 

Bóvb© †Kejm wjwg‡UW cÖwZwôZ| cªwZôvbwU 1987 mv‡j Ad‡jvW Kiv 

nq| 

লধন এবং শয়ার t Aby‡gvw`Z gyjab t 60.00 †KvwU UvKv    

cwi‡kvwaZ g~jab t 26.40 †KvwU UvKv    

‡kqv‡ii msL¨v t 2,64,00,000wU 

miKv‡ii †kqvi (51%) t 13.46 †KvwU UvKv    

mvaviY †kqv‡ii msL¨v 49% t 12.93 †KvwU UvKv    

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v t 13,394 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn 

cvuPRb miKv‡ii g‡bvbxZ Ges PviRb 

†kqvi‡nvìvi KZ©…K wbe©vwPZ)| 

PjwZ g~jab t 47.44 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv  

(2018-2019) 

t (12.75) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z gybvdv t 00 UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 18.17 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 432 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-52+Kg©Pvix-37+k«wgK 

141=me©‡gvU 230 Rb 

‡cÖvWKkb BDwbU t GKwU  

Drcvw`Z cY¨ t W‡gwóK †Kej, Gj wU cvIqvi †Kej, 

GBP wU cvIqvi †Kejm&, 

Gwm/GwmGmAvi (‡eqvi) I 

GGwm/GwmGmAvi (Bbmy‡j‡UW)| 

c‡Y¨i gvb t Rvg©vb ó¨vÛvW©, we«wUk ó¨vÛvW© I 

evsjv‡`k ó¨vÛvW© hv ISO 9001 t 

2008 I BSTI mb`c«vß 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t B÷vb© †Kejm wjt-Gi cY¨ Drcv`b cÖwµqv AazwbKvq‡bi Kvh©µg wnmv‡e 

ch©vqµ‡g †gwkbvixR cÖwZ ’̄vc‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| Gi 

avievwnKZvq †m‡fb Iq¨vi ÷ª̈ vwWs †gwkb µq Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

 



7 
 

BóvY© wUDem wjwg‡UW (BwUGj) 

িত া t 1964 mv‡j evIqvbx wkí †Mvôx wbR¯̂ A_©vq‡b BóvY© wUDem wjwg‡UW 

(BwUGj) bv‡g †ZRMvuI wkí GjvKvq 01.00 GKi RvqMvq GKwU cÖwZôvb 

¯’vcb K‡i| 1967 mv‡j GwU cvewjK wjwg‡UW †Kv¤úvbx‡Z iƒcvšÍwiZ nq| 

¯v̂axbZvi ci RvZxqKiYc‚e©K evsjv‡`k B¯úvZ I cÖ‡KŠkj Ki‡cv‡ik‡bi 

wbqš¿‡Y †`Iqv nq| cÖwZôvbwU‡Z evwYwR¨K wfwË‡Z wmGdGj evj¦ I 

†d¬v‡i‡m›U wUDejvBU Drcv`b Kiv nq| 

লধন এবং শয়ার t Aby‡gvw`Z gyjab t 25.00 j¶ UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 17.00 j¶ UvKv 

‡kqv‡ii msL¨v t 2,50,000 †kqvi 

miKv‡ii Z_v weGmBwmÕi 

†kqvi 

t 2,50,000 †kqvi 

‡kqvi †nvìv‡ii msL¨v t 100% miKvix gvwjKvbvaxb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ bqRb (‡Pqvig¨vbmn wZbRb 

gš¿Yvjq I QqRb weGmBwm g‡bvbxZ)| 

PjwZ g~jab t 16.69 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU †jvKmvb  

(2018-2019) 

t (4.10) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z †jvKmvb t 7.46 †KvwU UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 1.77 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 153 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v- 23 + Kg©Pvix-32 + k«wgK 

84 = me©‡gvU 139 Rb 

ms‡hvRb jvBb t 2wU (g¨vby‡qj) 

 Drcvw`Z cY¨ t ‡d¬v‡i‡m›U wUDe jvBU-4Õ (40 IqvU) 

I 2' (20 IqvU) Ges wewfbœ Iqv‡Ui 

wmGdGj evj¦| 

 c‡Y¨i gvb t 

AvšÍR©vwZK gvb ISO-9001:2008 

Ges weGmwUAvB mb`c«vß| 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t weGmBwm cÖwZôvi ci cÖvq Pwjøk eQ‡ii cÖ_g GwWwcf‚³ cÖKí B÷©vb 

wUDem wj. (BwUGj)-Gi ÔGjBwW jvBU (wm‡KwW) G¨v‡mw¤̂wjs cøv›U Bb 

BwUGjÕ kxl©K cÖK‡íi ev¯Íevqb Kvh©µg Pjgvb| cÖKíwUi e¨q 48.28 

†KvwU UvKv| avh©K…Z mgqm‚wP Abzhvqx AvMvgx wW‡m¤̂iÕ2019| 
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GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW (GweGj) 

 
িত া 

 evsjv‡`‡ki GKgvÎ †gvUimvB‡Kj ms‡hvRbKvix miKvix c«wZôvb GUjvm 

evsjv‡`k wjt (GweGj) Rvcv‡bi †gmvm© †nvÛv †gvUim-Gi KvwiMix 

mn‡hvwMZvq 1966 mv‡j UsMx wkí GjvKv 09.62 GKi Rwgi Dci 

cªwZwôZ| ¯̂vaxbZvi ci GwU RvZxqKiY nq Ges evsjv‡`k B¯úvZ I 

cÖ‡KŠkj Ki‡cv‡ik‡bi wbqš¿‡Y c«wZôvbwU A`¨vewa cwiPvwjZ n‡”Q| 

লধন এবং শয়ার  Aby‡gvw`Z gyjab t 100 †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 33.13 †KvwU UvKv 

‡kqv‡ii msL¨v t 3.01 †KvwU 

miKv‡ii †kqvi (51%) t 1.54 †KvwU 

mvaviY †kqv‡ii msL¨v 49% t 1.48 †KvwU 

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v t 11,356 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn 

cvuPRb miKv‡ii g‡bvbxZ Ges PviRb 

KZ©…K wbe©vwPZ)| 

PjwZ g~jab t 77.34 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv  

(2018-2019) 

t (3.49) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z gybvdv t 27.16 †KvwU UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 380.17 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 271 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-36+Kg©Pvix-45+k«wgK 

89=me©‡gvU 170 Rb 

ms‡hvRb jvBb t 5wU (g¨vby‡qj) 

 Drcvw`Z cY¨ t ‡gvUi mvB‡Kj  

 c‡Y¨i gvb t AvšÍR©vwZK gvb gvbm¤úbœ 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t GUjvm evsjv‡`k wj.-Gi e¨emwqK Kvh©µg e…w×i j‡¶¨ wUwfGm A‡Uv 

evsjv‡`k wj.-Gi mv‡_ MZ 24/05/2018 Zvwi‡L gUi mvB‡Kj ms‡hvR‡bi 

wbwgË GKwU mg‡SvZv ¯§viK  ¯̂v¶wiZ n‡q‡Q| GQvovI cY¨eûgyLx Ki‡Z 

we` ÿr mvk¨qx d¨vb Drcv`‡bi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
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MvRx Iq¨vim& wjwg‡UW (MvIwj) 

 

িত া t evsjv‡`‡ki GKgvÎ mzcvi Gbv‡gj Zvgvi Zvi Drcv`bKvix miKvix 

cÖwZôvb MvRx Iq¨vim& wjt Rvcv‡bi dziKvIqv B‡jKwUÖK †Kv¤úvbx-Gi 

KvwiMix mnvqZvq 1966 mv‡j e¨w³ gvwjKvbvq PÆMÖv‡gi KvjziNvU wkí 

GjvKvq 3.89 GKi RvqMvq cÖwZôv Kiv nq| ¯v̂axbZvi ci cÖwZôvbwU 

RvZxqKiY nq Ges evsjv‡`k B¯úvZ I cÖ‡KŠkj Ki‡cv‡ik‡bi wbqš¿‡Y 

cÖwZôvbwU A`¨vewa cwiPvwjZ n‡”Q| 

লধন এবং শয়ার t Aby‡gvw`Z gyjab t 50 j¶ UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 12.50 j¶ UvKv  

‡kqv‡ii msL¨v t 1,25,000wU 

‡kqvi †nvìv‡ii msL¨v t 100% miKvix gvwjKvbvaxb 

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v t 9 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn 

wZbRb miKvi Ges QqRb weGmBwm 

g‡bvbxZ) 

PjwZ g~jab t 38.96 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv  

(2018-2019) 

t 3.19 †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z gybvdv t 54.45 †KvwU UvKv 

‡gvU ¯’vqx m¤úwË t 10.62 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 164 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-27+Kg©Pvix-39+k«wgK 

98=me©‡gvU 164 Rb 

‡cªvWvKkb BDwbU t 2wU (g¨vby‡qj) 

 Drcvw`Z cY¨ t mycvi Gbv‡gj Kcvi Iq¨vi I nvW©W«b 

†eqvi Kcvi Iq¨vi  

 c‡Y¨i gvb t weªwUk ó¨vÛvW© I evsjv‡`k ó¨vÛvW©, hv 

ISO 9001t2008 I BSTI mb`cÖvß| 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t MvRx Iq¨vim wjt-Gi cY¨ Drcv`b c«wµqv AaywbKvq‡bi Kvh©µg wnmv‡e 

Vertical Enameling Machine µq Ges ’̄vc‡bi Kvh©µg m¤úbœ 

Kiv n‡q‡Q| 
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‡Rbv‡ij B‡jKwU«K g¨vby‡dKPvwis †Kv¤úvbx wjwg‡UW (wRBGg‡Kv) 

িত া t 1963 mv‡j cvIqvi Kwgk‡bi cÖwZ‡e`‡bi wfwË‡Z 1969 mv‡j 

Economical Power Developent Programme-Gi AvIZvq †Rbv‡ij 

B‡jKwUªK g¨vbz‡dKPvwis †Kv¤úvbx wjt (wRBGg‡Kv)-Gi †MvovcËb nq| 

cieZ©x‡Z hz³iv‡R¨i †gmvm© A. E (Overseas) Ltd. †Kv¤úvbx wjt Ges 

ivwkqvi M/s PROMASH EXPORT-Gi KvwiMix mnvqZvq we`¨zr Dbœqb 

†ev‡WiÖ wdwWs cÖwZôvb wn‡m‡e PÆMÖv‡gi c‡Z½vq 122.96 GKi Rwg‡Z 

cÖwZôvbwU ¯’vwcZ nq Ges wRBGg‡Kv 1980 mv‡j evwYwR¨K Drcv`b ïiæ 

K‡i| 

লধন এবং শয়ার t Abz‡gvw`Z gzjab t 75 †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 58.51 †KvwU UvKv 

‡kqv‡ii msL¨v t 75 j¶ 

miKv‡ii †kqvi t 75 j¶ 

‡kqvi †nvìv‡ii msL¨v  9 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn 

cvuPRb gš¿Yvjq Ges PviRb weGmBwm 

KZ©…K g‡bvbxZ) 

PjwZ g~jab t 59.41 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv  

(2018-2019) 

t (10.85) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z †jvKmvb t (264.63) †KvwU UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 20.80 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv  300Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-28+Kg©Pvix-35+k«wgK 

73=me©‡gvU 136 Rb 

‡c«vWKkb BDwbU t 1(GK)wU 

 Drcvw`Z cY¨ t cvIqvi UÖvÝdigvi, wWwóªweDkb 

UÖvÝdigvi, wWmKv‡bKUi, jvBUwbs 

G‡iói, WÖc AvDU wdDR, mzBP wMqvi, 

cvIqvi d¨v±i BgcÖyf‡g›U cøv›U  

 c‡Y¨i gvb t AvBGmI 9001:202015 mb`cÖvß 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t ‡mŠw` †Kv¤úvbx BwÄwbqvwis WvB‡gbkb wjt Gi g‡a¨ 100 (GKkZ) wgwjqb 

gvwK©b Wjvi (850 †KvwU UvKv) wewb‡qv‡M Transformers, Lifts, 
Elevators, Precision Engineering Products Drcv`b KviLvbv 

‰Zixi j‡¶¨ Pyw³ ¯v̂¶wiZ n‡q‡Q| GQvovI wRBGg‡Kv wj.-Gi 

cY¨eûgyLxKiY Kvh©µg wn‡m‡e KviLvbvq wc«‡cBW B‡jKU«wbK wgUvi 

Drcv`‡bi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
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b¨vkbvj wUDem wjwg‡UW (GbwUGj) 

 

িত া  1964 mv‡j Av`gRx MÖæc KZ©…K Av`gRx cvBc bv‡g GKwU c«wZôvb e¨w³ 

gvwjKvbvq U½x‡Z 14.31 GKi RvqMvi Dci c«wZwôZ nq| ¯v̂axbZvi ci 

c«wZôvbwU RvZxqKiY nq Ges b¨vkbvj wUDem wjwg‡UW (GbwUGj) bv‡g 

evsjv‡`k B¯úvZ I c«‡KŠkj Ki‡cv‡ik‡bi wbqš¿‡Y A`¨vewa cwiPvwjZ 

n‡”Q| GwU evsjv‡`‡ki GKgvÎ GwcAvB, GgGm I wRAvB cvBc 

Drcv`bKvix miKvix cÖwZôvb| 1989 mv‡j c«wZôvbwU Ad‡jvW Kiv nq| 

লধন এবং শয়ার  Aby‡gvw`Z gyjab t 100 †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 31.65 †KvwU UvKv 

‡kqv‡ii msL¨vt t 12.88 †KvwU 

miKv‡ii †kqvi (51%) t 6.57 †KvwU 

mvaviY †kqv‡ii msL¨v 49% t 6.31 †KvwU 

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v t 5306 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn 

5(cvuP)Rb miKvi KZ©…K g‡bvbxZ Ges 

4(Pvi) Rb †kqvi‡nvìvi KZ©…K 

wbe©vwPZ)| 

PjwZ g~jab t 37.10 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv 

(2018-2019) 

t (1.88) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z gybvdv t (1.41) †KvwU UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 523.49 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 430 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-40+Kg©Pvix-48 + k«wgK-110 

= me©‡gvU 198 Rb 

‡c«vWvKkb BDwbU t 2( ỳB)wU  

 Drcvw`Z cY¨ t GgGm/wRAvB/GwcAvB cvBc  

 c‡Y¨i gvb t GwcAvB Ges AvBGmI 9001t2008 

mb`cÖvß 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t wRAvB cvBc Drcv`b Ges ÷xj g¨vwUwiqvj M¨vjfvbvwRs Kv‡R e¨eüZ 

b¨vkbvj wUDem wjt-Gi `xN© w`‡bi eÜ `¯—vqb(M¨vjfvbvBwRs) cv›U 

ms¯‹vic~e©K Pvjy Kiv n‡q‡Q| GQvovI wkc wewìs Ges wi‡cqvwis c«wZôv‡b 

GbwUGj-Gi GwcAvB cvBc weµ‡q France-Gi Bureau Veritas (BV) 
bvgK International Ship Classification Society-Gi Type 
Approval and Certification msM«nKiYmn API jvB‡mÝ cybivq 

02( ỳB) eQ‡ii Rb¨ bevqb Kiv n‡q‡Q| 
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c«MwZ BÛvwó«R wjwg‡UW (wcAvBGj) 

িত া  

1966 mv‡j e¨w³ gvwjKvbvq Bsj¨v‡Ûi GMODC-Gi KvwiMwi 

mn‡hvwMZvq ÔMvÜviv BÛvwó«R wjtÕÕ PÆM«v‡gi mxZvKy‡Ûi evoeKy‡Û 24.75 

GK‡ii Dci c«wZwôZ nq| 1972 mv‡j c«wZôvbwU RvZxqKiYc~e©K Ôc«MwZ 

BÛvwó«R wjwg‡UWÕ bv‡g weGmBwmÕi Aax‡b b¨¯Í Kiv nq| miKvix 

gvwjKvbvaxb c«wZôvbwU GmBDwf (Rxc), evm, U«vK, wcKAvc, BZ¨vw  ̀

hvbevnb ms‡hvRbc~e©K evRviRvZ Ki‡Q| 

লধন এবং শয়ার  Aby‡gvw`Z gyjab t 120.00  †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 20.00 †KvwU UvKv 

Bm ÿK…Z †kqv‡ii msL¨v t 2.0 †KvwU 

‡kqvi †nvìv‡ii msL¨v t 100% miKvix gvwjKvbvaxb 

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v t weGmBwmmn 13 Rb 

‡Kv¤úvbx †evW© 

 

t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vbmn cvuPRb 

miKvi Ges PviRb weGmBwm KZ©…K 

g‡bvbxZ)| 

PjwZ g~jab t 396.23 †KvwU UvKv 

Kic~e© bxU gybvdv  

(2018-2019) 

t 101.40 †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z gybvdv t 221.66 †KvwU UvKv 

‡gvU ’̄vqx m¤úwË t 334.79 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej 

KvVv‡gv 

t 495 Rb 

Kg©iZ Rbej  t Kg©KZ©v-67+Kg©Pvix-74+k«wgK 

206=me©‡gvU 347 Rb 

ms‡hvRb jvBb t 2 ( ỳB)wU 

 Drcvw`Z/ms‡hvwRZ 

cY¨ 

t Rvcv‡bi wgrmywewm gUim& K‡c©v‡ik‡bi 

cvR‡iv †¯úvU© Rxc (wKBG·), wgrmywewm 

Gj-200 Wvej †Kweb wcKAvc, wgrmywewm 

ASX SUV, fvi‡Zi gvwn› «̀ GÛ gvwn› «̀ Ges 

Px‡bi †dv‡W A‡Uv‡gvevBj †Kv¤úvbxi 

GmBDwf I Wvej †Kweb wcKAvcmn †µZvi 

Pvwn`v Abyhvqx Abvb¨ hvbevnb| 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t 

c«MwZi KviLvbvq Rvcv‡bi wgrmywewk Gj-200 Wvej †Kweb wcKAvc ms‡hvR‡bi 

Kvh©µg M«nY Kiv n‡q‡Q| GQvov c«MwZ BÛvwó«R wjt-Gi wbR¯ ̂A_©vq‡b XvKvi †ZRMvuI-

G c«MwZ UvIqvi wbg©v‡Yi ms‡kvwaZ Dbœqb c«Kí  ev¯Íevqbvaxb| c«KíwUi e¨q 386.82 

†KvwU UvKv Ges ev Í̄evqb †gqv` Ryb 2023 mvj| 
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evsjv‡`k ‡eøW d¨v±ix wjwg‡UW (weweGdGj) 

 

িত া  Bsj¨v‡Ûi †gmvm© DBjwKbmb †mvW© †Kv¤úvbxi KvwiMix mn‡hvMxZvq 

1980 mv‡ji AvMó gv‡m cÖK‡íi KvR ïiæ nq| 01-07-1985 ZvwiL 

n‡Z evsjv‡`k ‡eøW d¨v±ix wjwg‡UW (weweGdGj) evwYwR¨K Drcv`b ïiæ 

K‡i| U½x‡Z GUjvm evsjv‡`k wjt-Gi 0.89 GKi Rwgi Dci 

cÖwZôvbwU ’̄vwcZ Ges 11-10-1986 Zvwi‡L cvewjK wjwg‡UW †Kv¤úvbx 

wn‡m‡e wbewÜZ| 

লধন এবং শয়ার 

 Aby‡gvw`Z gyjab t 20.00 †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab t 12.86 †KvwU UvKv 

‡kqv‡ii msL¨v t 12 j¶ 86 nvRvi 

‡kqvi †nvìv‡ii msL¨v t 100% miKvix gvwjKvbvaxb 

‡Kv¤úvbx †evW© t m`m¨ †gvU bqRb (‡Pqvig¨vb I 

PviRb miKvi Ges PviRb weGmBwm 

KZ©…K g‡bvbxZ)| 

PjwZ g~jab t (7.42) †KvwU UvKv 

‡jvKmvb  (2018-2019) t 3.18) †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z †jvKmvb t 41.70 †KvwU UvKv 

‡gvU ¯’vqx m¤úwË t 11.05 †KvwU UvKv 

Aby‡gvw`Z Rbej KvVv‡gv t 127 Rb 

Kg©iZ Rbej t Kg©KZ©v-12+Kg©Pvix-27+k«wgK 

40=me©‡gvU 79 Rb 

‡c«vWvKkb K¨vcvwmwU t 2 wkd‡U 3.75 †KvwU wcQ 

 Drcvw`Z cY¨ t ‡÷Bb‡jm ÷xj †mdwU †iRi †eøW  

 c‡Y¨i gvb t AvBGmI 9001t2008 mb`c«vß 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t evsjv‡`k †eøW d¨v±ix AvaywbKvq‡b wWm‡cv‡Rej †iRi c«̄ ‘ZKiY Ges 

we`¨gvb †gwkbvwiR weGgAviBKiY-kxl©K GKwU cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
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XvKv ÷xj IqvK©m wjwg‡UW (wWGmWweøDGj) 

c«wZôv  U½x wkí GjvKvq 17.00 weNv Rwgi Dci e¨w³ gvwjKvbvq XvKv ÷xj 

IqvK©m wjt 1964 mv‡j c«wZwôZ nq| 1972 mv‡j wZbwU BDwbUmn 

c«wZôvbwU RvZxqKiY K‡i weGmBwmÕi Aax‡b b¨¯Í Kiv nq| 1992 mv‡j 

D”PZi Av`vj‡Zi wb‡ ©̀kbv Abyhvqx c«wZôvbwU †c-Ad †NvlYvi ci 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i cvIbv cwi‡kva Kiv nq| D”P Av`vj‡Zi wm×všÍ 

†gvZv‡eK c«wZôvbwU g~j gvwjK‡K †dir c«̀ v‡bi Rb¨ evievi †bvwUk 

†c«iY Ges me©‡k‡l †M‡R‡U c«ÁvcbI Rvix Kiv nq| wKš‘ g~j gvwjK 

c«wZôvbwU †dir †bqwb| Z‡e †c-Ad †NvlYvi ci n‡Z c«wZôvbwUi wZbwU 

BDwb‡UB Drcv`b m¤ú~Y© eÜ _v‡K| GgZve ’̄vq c«wZôvbwUi i¶Yv‡e¶‡Y 

wb‡qvwRZ Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZv, gvgjv cwiPvjbv e¨q I 

Avbylvw½K e¨q wbe©v‡ni Rb¨ gš¿Yvj‡qi wb‡ ©̀kµ‡g D”P Av`vj‡Zi 

wb‡`k©bv Abymi‡Y g~j gvwjK †dir bv †bIqv ch©šÍ wkí c«wZôvbwU Pvjy 

Kivi D‡`¨vM M«nY Kiv n‡q‡Q| †mg‡Z MZ 05-07-2018 Zvwi‡L XvKv 

÷xj IqvK©m wjwg‡UW-G cybivq Drcv`b Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

g~jab Ges †kqvi 

 

 

 

Aby‡gvw`Z gyjab  1.00 †KvwU UvKv 

cwi‡kvwaZ g~jab  24.87 j¶  UvKv 

‡kqv‡ii msL¨v  2.48 j¶ 

‡kqv‡ii AwfwnZ g~j¨  10 UvKv  

miKv‡ii †kqvi 

(6.24%) 

 15,500wU 

mvaviY †kqv‡ii msL¨v 

(93.76%) 

 2,33,224wU 

‡kqvi‡nvìv‡ii msL¨v  6 Rb  

‡Kv¤úvbx †evW©  m`m¨ mvZRb (‡Pqvig¨vbmn mKj m`m¨ 

weGmBwm KZ©…K g‡bvbxZ)| 

PjwZ g~jab  (40.20) †KvwU UvKv 

‡jvKmvb (2018-2019) t 0.44 †KvwU UvKv 

cyuwÄf~Z †jvKmvb   41.47 †KvwU UvKv (wPUvMvs w÷j wgjm&Õi 

10 †KvwU UvKv F‡Yi wecix‡Z my`mn 

eZ©gv‡b 33.00 †KvwU UvKv wnmvefy³ 

i‡q‡Q)   

Kg©iZ Rbej  26 Rb| 

‡c«vWvKkb K¨vcvwmwU  2500 †g.Ub 

cÖwZôv‡bi Dbœq‡b M„nxZ 

Kvh©µg 

t cÖwZôvbwU AvaywbKvq‡b  "XvKv ÷xj IqvK©m wjt AvaywbKxKiY c«K‡íi 

m¤¢ve¨Zv mgx¶v" kxl©K GKwU c«K‡íi Kvh©µg ïiæ  Kiv n‡q‡Q| 
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Drcv`b  Kvh©µ‡gi weeib  

 

2017-2018 A_©eQ‡ii cÖK…Z Drcv`b 740.79 †KvwU UvKvi wecixZ 2018-2019 A_©eQ‡i Drcv`b j¶¨gvÎv 

wba©vwiZ nq 750.76 †KvwU UvKvi cY¨ mvgMÖx | D³ j¶¨ gvÎvi wecix‡Z 2018-2019 A_©eQ‡i cÖK…Z Drcv`b nq 

808.60 †KvwU UvKvi cY¨ mvgMÖx hv j¶¨gvÎvi 107.70% Ges c‚e©eZ©x eQ‡ii Zzjbvq 9.15% ‡ekx | PjwZ 

A_©eQ‡i cÖMwZ BÛvw÷ªR wj. j¶¨gvÎv AR©b Ki‡Z m¶g nq| 

 

 

 

GQvov GUjvm evsjv‡`k wj. 67.72%, MvRx Iq¨vim wj.95.13%, B÷vb© †Kejm wj.49.%, †Rbv‡ij B‡jKwUÖK 

g¨vbzd¨vKPvwis †Kvt wj. 32.94%, b¨vkbvj wUDem wj. 39.44%, evsjv‡`k †eøW d¨v±wi wj. 69.91% Ges Bóvb© 

wUDem wjt j¶¨gvÎvi 44.13% Drcv`b K‡i| 

 

mKj wkí cÖwZôv‡b Drcv`b AeKvVv‡gvi Dbœqb, c‡Y¨i K‡Vvi gvbwbqš¿Y Ges Ab¨vb¨ e¨e¯’vw` MÖn‡Yi gva¨‡g 

Drcv`bkxjZv e…w×i e¨vcK e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q| Aeva evwbR¨ bxwZi d‡j wewfbœ e¨envi†hvM¨ c‡Y¨i eûjvs‡k 

Avg`vbx e…w× cvq | ïé KvVv‡gv †hŠw³KxKi‡Yi AvIZvq wewfbœ Avg`vbxK…Z c‡Y¨i ïé nÖvm Kiv nq| wewfbœ c‡Y¨i 

Avg`vbx ïé nªv‡mi d‡j ¯’vbxq Drcvw`Z cY¨mg‚n evRv‡i GK Amg cÖwZhvwMZvi m¤§yLxb n‡Z n‡”Q| d‡j 

Avg`vbxK…Z cY¨ Ges ’̄vbxqfv‡e Drcvw`Z c‡Y¨i g‡a¨ g‚j¨ ˆelg¨ m…wó nq, djkÖzwZ‡Z weGmBwmi Drcvw`Z c‡Y¨i 

Pvwn`v nÖvm cvq| G †cÖwÿ‡Z wewfbœ Kvh©µg MÖn‡Yi gva¨‡g Drcv`b e¨q I weµq g‚j¨ nªv‡mi gva¨‡g weµq e„w×i 

e¨e¯’v †bIqv nq|      
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weµq Kvh©µ‡gi weeib 

2017-2018 A_©eQ‡ii cÖK…Z weµq 862.00 †KvwU UvKvi wecix‡Z 2018-2019 G weµq j¶¨gvÎv wba©viY Kiv 

nq 894.43 †KvwU UvKv| Av‡jvP¨ eQ‡i cÖK…Z weµq nq 910.90 †KvwU UvKv| hv j¶¨ gvÎvi 101.84%| 

DwjøwLZ eQ‡i B÷vb© †Kejm wj., cÖMwZ BÛvw÷ªR wj. Ges MvRx Ih¨vim wjt Gi weµq j¶¨gvÎv AwR©Z nq | 

GQvov, PjwZ eQ‡i †Rbv‡ij B‡jKwUªK g¨vbzd¨vKPvwis †Kvt wj. 3.66 %, evsjv‡`k †eøW d¨v±wi wj. 43.08%, 

b¨vkbvj wUDem wj. 39.78%, GUjvm evsjv‡`k wjt 76.67% Ges Bóvb© wUDem wj.Gi weµq j¶¨gvÎvi 

45.33% AwR©Z nq | weGmBwmÕi wkí cÖwZôvb n‡Z cY¨ mivmwi µ‡qi miKvix wb‡ ©̀kbv _vKv m‡Z¡I weGmBwm-

Gi wkí cÖwZôvbmg~‡ni cÖavb †µZv wewfbœ miKvix I ¯v̂qZ¡kvwmZ ms¯’vmg‚n ¯’vbxq Ges AvšÍR©vwZK †UÛvi Gi 

wecix‡Z cÖwZ‡hvwMZv K‡i GB mKj miKvix ms¯’vmg~‡n cY¨ weµq Kiv nq | GQvov Aeva Avg`vbx bxwZi 

AvIZvq wewfbœ c‡Y¨i Avg`vbx, Avg`vbxK…Z c‡Y¨i gvb m¤ú‡K© †Kvb Kvh©Ki wbqš¿b bv _vKvq Ges cY¨ Drcv`‡b 

e¨eüZ KvuPvgvj Ges Avg`vbxK…Z c‡Y¨i ïé KvV‡gv evievi cwieZ©b nIqvi d‡j weµ‡qi GB Ae ’̄v m…wó nq| 

 

wecbb Kvh©µ‡gi weeib 

weµq e„w×i j‡¶¨ †µZv‡`i mv‡_ mivmwi ms‡hvM i¶v Kiv, †iwWI, wUwf I Le‡ii KvM‡R cÖPvi, †`‡ki cÖZ¨šÍ 

AÂ‡j cY¨ †cŠuwQ‡q †`Iqvi Rb¨ wWjvi wb‡qvM, c‡Y¨i ¸bMZ gv‡bi DrKl© weavb, cY¨ wecYb †KŠkj cÖYqb, 

wbR¯̂ †mjm †m›Uvi I †kviæg msL¨v e„w×mn wewfbœ e¨e¯’v †bIqv n‡q‡Q|  

ißvbx Kvh©µ‡gi weeib 

2017-2018 Ges 2018-2019 A_©eQ‡i weGmBwmÕi wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôv‡bi †Kvb cY¨ ißvbx nqwb| G 

†cÖw¶‡Z Av‡jvP¨ A_©eQ‡i cY¨ ißvbxi gva¨‡g weGmBwmÕi wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôvb ˆe‡`wkK gz Ö̀v AR©b Ki‡Z 

m¶g nqwb|  
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gybvdvi weeiY 

2017-2018 A_©eQ‡i weGmBwmi wbqš¿bvaxb 8 wU Pvjy cÖwZôv‡bi Kic‚e© gzbvdv wQj 77.48 †KvwU UvKv| Av‡jvP¨ 

A_©eQi 2018-2019 G weGmBwmÕi wbqš¿Yvaxb Pvjy 9 wU wkí cÖwZôv‡b †gvU gybvdv AwR©Z nq 67.90 (Kic‚e©) 

†KvwU UvKv| hv j¶¨gvÎvi 63.55%| D‡jøL¨‡h, 2018-2019 A_©eQ‡i gybvdvi j¶¨gvÎv aiv n‡qwQj 106.84 

†KvwU UvKv| 

 

ev‡RU j¶¨gvÎv I c‚e©eZ©x eQ‡ii ev¯Íe AR©‡bi mv‡_ 2018-2019 A_©eQ‡ii GKxf‚Z jvf/‡jvKmv‡bi GKwU 

ZzjbvgzjK weeib wb‡gœ cÖ̀ vb Kiv n‡jv - 

weeib 2017-2018 (cªK…Z) 2018-2019 (cªK…Z) 

‡KvwU UvKv ‡KvwU UvKv 

bxU weµq 862.00 910.90 

wewµZ c‡Y¨i e¨q 740.79 808.60 

‡gvU jvf 121.21 102.30 

cwiPvjb e¨q 49.60 44.50 

cwiPvjb gybvdv 71.61 57.80 

Abvb¨ LiP, Avq I mwÂwZ 5.87 10.10 

Kic~e© gybvdv 77.48 67.90 

AvqKi/mwÂwZ 37.08 36.91 

bxU jvf  40.40 30.99 

 

weGmBwm'i 2 ( ই) wU wkí cÖvZôv‡b †gvU 104.59 †KvwU UvKv gzbvdv AwR©Z nq| Aewkó 5(cvuP)wU cÖwZôvb 

৩৬.৬৯ †KvwU UvKv †jvKmvb †`q| hvi d‡j ৬৭.৯০ †KvwU UvKv Kic‚e© gzbvdv AwR©Z nq| cÖMwZ BÛvwóÖR wj. 

201৮-201৯ A_©eQ‡i 9১.৫৬ †KvwU UvKv gzbvdvi j¶¨gvÎvi wecix‡Z cÖK…Z Kic‚e© gzbvdv AR©b K‡i ১০১.৪০ 
†KvwU UvKv | hv j¶¨gvÎvi ১% †ekx| GQvov MvRx Iq¨vim wj.-Gi j¶¨gvÎv 1.62 †KvwU UvKvi wecix‡Z 3.19 

†KvwU UvKv Kic‚e© gzbvdv AR©b K‡i‡Q| hv j¶¨gvÎvi 96% †ekx|  

1jv RzjvB 2018 Zvwi‡L weGmBwm'i wkí cÖwZôvbmg~‡ni czwÄf‚Z gzbvdv 304.40 †KvwU UvKv| 2018-2019 

A_©eQ‡i weGmBwmi 2( z̀B)wU cÖwZôvb cÖMwZ BÛv÷ªxR wj. I MvRx Iq¨vim wj. 67.98 †KvwU UvKv bxU gzbvdv AR©b 
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K‡i Ges 6wU wkí cÖwZôvb 37.00 †KvwU UvKv Av‡jvP¨ A_©eQ‡i mvwe©K †jvKmvb nq | 6 (Qq) wU cÖwZôvb AvqKi 

eve` 36.91 †KvwU UvKv cÖ̀ vb K‡i | 30‡k Rzb 2019 Zvwi‡Li 6wU wkí cÖwZôv‡bi wbixw¶Z I 2wU wkí 

cÖwZôv‡bi WªvdU wnmv‡ei wfwË‡Z cȪ ÍzZK…Z wkí cÖwZôvb Iqvix w ’̄wZcÎ Ges 2017-2018 A_©eQ‡ii 

jvf/‡jvKmvb wnmve h_vµ‡g cwiwkó - " K " I cwiwkó - " L " G mwbœ‡ewkZ Kiv n‡q‡Q | 

g‚jab KvVv‡gv Ges A_© ms ’̄vb Drm 

weGmBwm wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôvbmg~‡ni 30‡k Rzb 2018 I 30‡k Rzb 2019 Zvwi‡Li g‚jab KvVv‡gv Ges A_© 

ms¯’v‡bi Dr‡mi Zzjbvg‚jK wPÎ wb‡gœ †`Iqv n‡jvt 

weeib 30-06-2018 30-06-2019 

‡KvwU UvKv ‡KvwU UvKv 

`xN© †gqv`x Fb 304.63 325.79 

‡Kvqvwm BKywqwU Fb - - 

wejw¤̂Z Øvq - - 

Rbej mylgKi‡Yi Rb¨ miKvix Fb (my` gy³) - - 

PjwZ Øvq 736.32 808.87 

‡gvU Fb 1040.95 1134.66 

BKywqwU 1879.30 1877.44 

‡gvU m¤ú` 2920.25 3011.10 

 

30-06-2019 Bs Zvwi‡L 8 wU wkí cÖwZôv‡b `xN© †gqvw` F‡Yi cwigvb wQj 304.63 †KvwU UvKv| GB wnmv‡e      

30-06-2019 Zvwi‡L 9wU wkí cÖwZôv‡bi `xN©‡gqv`x F‡Yi cwigvY ùvovwq‡Q 325.79 †KvwU UvKv| 

gRy` gvjvgv‡ji weeiY  

30‡k Ryb 2018 Zvwi‡Li Zyjbvq 30‡k Ryb 2019 Zvwi‡L weGmBwmi wkí c«wZôvbmgy‡ni Drcvw`Z cb¨, AvswkK 

c«wµqvRvZ cb¨, KvuPvgvj I Ab¨vb¨ fvÛvi mvgM«xi gIRy` gvjvgv‡ji weeib wb‡gœ †`Iqv n‡jv- 

weeib  

  

30-06-2018 30-06-2019 

‡KvwU UvKv ‡KvwU UvKv 

Drcvw`Z cb¨ 71.00 110.33 

AvswkK c«wµqvRvZ cb¨ 16.97 26.89 

KvuPvgvj I Ab¨vb¨ fvÛvi 

mvgM«x(cw_g‡a¨ gvjvgvj mn) 

111.63 111.59 

‡gvU 199.60 248.81 

 

gz³ evRvi A_©bxwZ‡Z Ges evRv‡i ZxeÖ cÖwZhvMxZvi Kvi‡Y weµq nÖvm †c‡jI c‚e©eZ©x eQ‡ii Zzjbvq KvuPvgvj I 

Ab¨vb¨ fvÛv‡ii gRz` weMZ eQ‡ii Zzjbvq e…w× †c‡q‡Q| 
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wkí c«wZôv‡bi bvg gRy` gvjvgvj (‡KvwU UvKv) e…w×/ (n«vm) 

30/06/2018 30/06/2019 

GUjvm evsjv‡`k wj. 6.76 3.65 (46%) 

B÷v©b †Kejm wj. 14.97 26.63 

77.88% 

b¨vkbvj wUDem wj. 12.45 11.75 (5.62%) 

c«MwZ BÛvw÷«R wj. 66.99 48.46 (27.66%) 

MvRx Iq¨vim wj. 7.79 18.08 132% 

‡Rbv‡ij B‡jKwU«K g¨vby‡dKPvwis †Kvs wj. 0.46 4.54 867% 

B÷v©b wUDem wj. 0.63 1.02 61.90% 

evsjv‡`k †eøW d¨v±ix wj. 1.58 0.45 (71.51%) 

 

ev‡RU I ev‡RUxq wbqš¿b 

weGmBwm cÖavb Kvh©vj‡qi 2018-2019 A_©eQ‡ii Abybœqb ev‡RU Ges ev Í̄evqb AMÖMwZ   

g‚j 

ev‡RU 

ms‡kvwaZ 

ev‡RU 

2018-

2019 

A_©eQ‡i 

e¨wqZ 

A‡_©i 

cwigvY 

ev Í̄evqb AMÖMwZ 

weMZ eQimg‚‡ni 

Zzjbvq nÖvm/e…w× 

% 

weMZ eQimg‚‡ni 

Zzjbvq nÖvm/e…w×i KviY 

2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 

23.83 24.78 23.10 93.22 22.56 23.01 21.19 2.39% e…w× ‡eZb fvZv e…w× 

cvIqvq 

 

weGmBwm cÖavb Kvh©vj‡qi wbR¯̂ Avq I  wRIwei wnmve (weMZ 5 eQ‡ii) 

A_©eQi wbR¯̂ Avq wRIwe ‡gvU ev‡RU 

2014-2015 17.11 - 17.11 

2015-2016 26.71 - 26.71 

2016-2017 28.55 - 28.55 

2017-2018 25.56 - 25.56 

2018-2019 23.10 - 23.10 

 

 

2017-2018 A_©eQ‡ii c«K…Z ivR¯^ e¨‡qi Zyjbvq Av‡jvP¨ A_©eQ‡ii c«K…Z e¨‡qi weeib cwiwkó ÒMÓ †Z mwbœ‡ewkZ 

Kiv n‡jv| weGmBwm c«avb Kvh©vj‡qi 30 †k Ryb 2018 Zvwi‡Li w ’̄wZcÎ cwiwkó ÒNÓ †Z mwbœ‡ewkZ Kiv n‡jv| 
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RvZxq ivR¯̂ Znwe‡j Ae`vb 

2018-2019 A_©eQ‡i ïé,f¨vU I Ab¨vb¨ eve` RvZxq ivR¯ ̂Znwe‡j weGmBwmi Rgvi cwigvb wQj 484.68 †KvwU 

UvKv| 2017-2018 A_© e‡Qi RvZxq ivR¯ ̂Znwe‡j Rgv †`Iqv n‡qwQj 359.41 †KvwU UvKv| wkí cÖwZôvb Iqvix 

Rgvi cwigvY cwiwkó ÒMÓ †Z †`Lv‡bv n‡jv| 

 

weGmBwm cÖavb Kvh©vjq I wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôvbmg~‡ni Rbej 

 

weeib 

অথবছর 

2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-2019 

Kg©KZ©v Kg©Pvwi k«wgK 

GUjvm evsjv‡`k wjt  203 189 174 ৩৬ ৪৫ ৮৯ 

b¨kbvj wUDem wjt  269 234 210 ৪০ ৪৮ ১১০ 

Bóvb© †Kejm wjt  299 267 247 ৫২ ৩৭ ১৪১ 

B÷vb© wUDem wjt  132 133 128 ২৩ ৩২ ৮৪ 

MvRx Iq¨vim wjt  144 137 124 ২৭ ৩৯ ৯৮ 
‡Rbv‡ij B‡jKwU«K g¨vbyt †Kvs wjt  255 209 170 ২৮ ৩৫ ৭৩ 

evsjv‡`k †eW d¨v±ix wjt  99 89 83 ১২ ২৭ ৪০ 

c«MwZ BÛvwó«R wjt  375 358 339 ৬৭ ৭৪ ২০৬ 
XvKv óxj IqvK©m wjt  00 00 00 ৮ ২০ ১ 

«cÖavb Kvh©vjq  202 194 178 

৬৫ ১১০ - 

‡gvU

 1978 1810 1653 ৩৭৭ 
4৬৭ 84২ 
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D‡jøL¨ †h, weGmBwm I Aaxb¯’ wkí cÖwZôvbmg~‡n 2009 n‡Z 2018 mvj ch©šÍ †gvU 634 Rb‡K wb‡qvM`v‡bi gva¨‡g 

Kg©ms ’̄vb Kiv n‡q‡Q| 2018-19 A_©eQ‡i 29 Rb‡K wb‡qvM †`qv n‡q‡Q| 2018-19 A_©eQ‡ii wn‡me Abyhvqx 

weGmBwm‡Z †gvU wb‡qvM‡hvM¨ k~Y¨ c‡`i msL¨v িবিভ  পেদ ১৯২ জন| 

gvbe m¤ú` Dbœqb  

`ÿ gvbe m¤ú` ˆZix‡Z weGmBwmmn wbqš¿Yvaxb wkí cÖwZôvbmg~‡n wewfbœ welq wfwËK Bb-cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv 

n‡”Q| GQvovI miKvwi wewfbœ cÖwkÿY cÖ̀ vbKvix cÖwZôv‡bI cÖ‡qvRb Abyhvqx wewfbœ cÖwkÿY MÖn‡Yi Rb¨ Kg©KZv-

Kg©Pvwi‡K wbqwgZ †cÖiY Kiv n‡”Q| 2018-19 A_©eQ‡i Bb-cÖwkÿY Ges miKvwi wewfbœ cÖwkÿ‡Y †cÖi‡Yi gva¨‡g 

†gvU 419 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvwi‡K cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

‡M«W Bb-nvDR c«wk¶Y Kg©m~wP ‡`‡ki Af¨šÍ‡i c«wk¶Y Kg©m~wP we‡`‡k c«wk¶Y Kg©m~wP 

Kg©m~wPi 

msL¨v 

AskM«nYKvixi msL¨v Kg©m~wPi 

msL¨v  

AskM«nYKvixi msL¨v Kg©m~wPi 

msL¨v 

AskM«nYKvixi 

msL¨v 

cyiæl bvix  cyiæl bvix  cyiæl bvix 

1-9 05 86 20 33 57 10 - - - 

10-13 05 28 10 19 20 8 - - - 

14-20 03 60 2 16 40 10 - - - 

‡gvU 13 174 32 68 117 28 - - - 

     

AwWU AvcwË msµvšÍ Z_¨ (01 RyjvB 2018 †_‡K 30 Ryb 2019 ch©šÍ)       

A_©eQi AwWU AvcwË e«WwkU 

Reve 

wb®úwËK…Z AwWU 

AvcwË 

Awb®úbœ AwWU AvcwË gšÍe¨ 

AvcwËi 

msL¨v 

µgcywÄf~Z 

†gvU msL¨v 

UvKvi 

cwigvY 

msL¨v msL¨v UvKvi 

cwigvY 

msL¨v UvKvi  

cwigvY 

2010 Gi c‚‡e©i - 1128 1221.28 - - - 1128 1221.28 

 

2010-2011 140 1268 1533.74 45 247 498.19 1021 1035.55 

 

2011-2012 55 1076 1050.89 57 151 171.56 925 879.33 

 

2012-2013 108 1033 968.91 75 173 48.26 860 920.65 

 

2013-2014 79 939 963.68 149 80 141.26 859 822.42 

 

2014-2015 66 925 894.51 57 37 112.54 888 781.97 

 

2015-2016 145 1033 1047.80 185 55 4.26 978 1043.54 

 

2016-2017 19 997 1092.06 80 43 36.94 654 1055.12 

 

2017-2018 44 998 1199.25 94 38 39.98 960 1159.27 

 

2018-2019 40 1000 1525.81 55 59 65.18 941 1460.63 
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Kg©Pvix e¨e ’̄vcbv m¤úK© 

Av‡jvP¨ A_©eQ‡i Kg©Pvix I e¨e ’̄vcbv cl©‡`i  m¤úK© wQj m‡šÍvmRbK| eZ©gv‡b APO(Asian Productivity 
Organization) MvBW jvBb Abyhvqx Kg©Pvwi I k«wg‡Ki ¯v̂_© i¶vq g¨vbR‡g‡›Ui mv‡_ CBA(Collective 
Bargaining Agent) c«wZwbwai AskM«nYg~jK Av‡jvPbvi my‡hvM e…w× Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j  g¨v‡bR‡g›U 

cv‡U©i mv‡_ k«wgK‡`i ~̀iZ¡ K‡g †M‡Q Ges wkí c«wZôvbmg~‡n kvwšÍc~Y© cwi‡ek weivR Ki‡Q| GQvov wewfbœ 

Kvh©µg ev¯Íevqb I wm×všÍ M«n‡Y Kg©KZ©v I Kg©Pvixi AskM«nYg~jK Av‡jvPbvi c×wZ Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

hvid‡j MZ ১১ ২⁄  eQ‡i wkí c«wZôvbmg~‡n ‡Kvb k«wgK Am‡šÍvl ev Drcv`b cÖwµqv e¨nZ nqwb| 

mvgvwRK I mvs¯‹…wZK Kvh©µg 

kÖwgK Kg©Pvix †cvl¨‡`i †jLvcovi mzweav I kÖwgK Kg©Pvix‡`i ag©xq Kvh©vejx cvjb I wPËwe‡bv`‡bi D‡Ï‡k¨ 

‡gav e„wË Pvjy, gmwR`, Kj¨vb †K› Ö̀ I K¬ve cÖwZôv Kiv n‡q‡Q| wewfbœ weRq w`em, ¯̂vaxbZv w`em Ab¨vb¨ 

we‡kl w`‡b †Ljvazjv, wgjv` gvnwdj, C` c‚b©wgjb, evwl©K eb‡fvRb cÖf…wZ we‡bv`bg‚jK Abzôv‡bi e¨e ’̄v Kiv 

nq| GB mKj Kg©Kv‡Ûi g‚L¨ D‡Ïk¨ n‡jv Kg©iZ  kÖwgK Kg©Pvix‡`i Kv‡R D`¨g I Ab‡z&cÖibv `vb| 

 
2018 mv‡j AbywôZ evwl©K eb‡fvR‡b wkïiv †Ljvayjvq AskMÖnY Ki‡Qb| 
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2018 mv‡j AbywôZ evwl©K eb‡fvR‡b 

 

 
2018 mv‡j AbywôZ evwl©K eb‡fvR‡b 
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‡jvKmv‡bi KviY, DËi‡Yi Dcvq Ges M…nxZ e¨e ’̄v 

µt 

bs 

c«wZôv‡bi bvg ‡jvKmv‡bi KviY DËi‡Yi Dcvq M…nxZ e¨e ’̄v 

১ এটলাস বাংলােদশ 
িলিমেটড 

 ব  িতেযাগী 
 ন ন া  হওয়ায় প  পিরিচিতর অভাব 
 িসেকিড আমদানীেত অত ািধক স রক  
 বল িবপনন ব া 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 

 প  ব খীকরেণ িব ৎ 
সা য়ী টকসই িসিলং ফ ান 

া ফ াকচািরং ােজ  ইন 
এিবএল শীষক ক  হণ করা 
হেয়েছ। 

 িনজ  কারখানায় 
মাটরসাইেকল 
া ফ াকচািরং া  াপন 

 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 প  ব খীকরেণ িব ৎ সা য়ী 
টকসই িসিলং ফ ান 
া ফ াকচািরং ােজ  ইন 

এিবএল শীষক ক  ণয়ন বক 
পিরক না কিমশেন রণ করা 
হেয়েছ। 
  মাটরসাইেকল া ফ াকচািরং 

া  াপনস া তা যাচাইেয়র জ  
িপএফএস ণয়েনর কাজ চলমান 
 িভএস অেটা বাংলােদশ িল. এর 

সােথ ি  করা হেয়েছ 
 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 

সািভস স ার াপন 
২ বাংলােদশ ড 

ফ া রী িলঃ 
 রাতন য পািত 
 াংক Gণ 
 মােক ং বলতা 
 বাজাের কম ে র িন  মােনর পে র উপি িত 
 তার  সংকট 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 

 কারখানার অ িনকায়ন 
 প ব খীকরণ 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 িডসেপােজবল রজর া  াপন ও 
া  আ িনকায়েন ন ন ক  হণ 

করা হেয়েছ। পরামশক িত ােনর 
সােথ ি  া র করা হেয়েছ, 
কায ম চলমান । 
 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 

সািভস স ার াপন 

৩ ই ান উবস 
িলিমেটড 

 বাজাের নকল পে র উপি িত 
 িন  মােনর পে র সােথ অসম  িতেযািগতা 
 রাতন য পািত 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 

 কারখানার অ িনকায়ন 
 প ব খীকরণ 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

  এলইিড লাইট (িসেকিড) 
এ ােসমি ং া  ইন ই এল শীষক 

কে র বা বায়ন কায ম চলমান। 
ক র ৯৫% কাজ বা িবয়ত 

হেয়ছ। 
 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 

সািভস স ার াপন 
 

৪ াশনাল উবস 
িলিমেটড 

 বাসা-বাড়ীেত াস সরবরাহ লাইন ব  থাকায় 
 দরপ  ি য়ায় েয়াজনীয় কচামাল সময়মেতা 

না পাওয়া এবং  ি  
 বাজাের অ েমাদনহীন িন  মােনর পাইেপর 

উপি িত এবং এর সােথ অসম  িতেযািগতা 
 চলিত লধেনর অভাব 
 রাতন য পািত 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 
 মােক ং বলতা 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 

 কারখানার অ িনকায়ন 
 প ব খীকরণ 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 ৮”পাইপ উৎপাদন  িমেল এক  
া য়াল ালভানাইিজং া  

চা  করার কাজ ি য়াধীন 
রেয়েছ 

 িবক  বাজার অে ষণ করা হে  
 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 

সািভস স ার াপন 
 

৫ জনােরল 
ইেলকি ক 

া ফ াকচািরং 
কা.িলঃ 

 রাতন য পািত 
 উৎপািদত া ফরমােরর Type Test স  

না হওয়া। 
 িবএস আই অ েমাদনহীন া ফরমার বাজাের 

া তা 
 আ িনক য পািত না থাকা 

 কারখানার অ িনকায়ন 
 প ব খীকরণ 
 Type Test উ ণ 

সা িফেকট অজন 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 ি েপইড ইলেকি ক িমটার 
উৎপাদেনর িনিম  মসাস 
কনিফেড  ইেলাকে ােমক 
িলিমেটড, চ াম এর মে  
MoU ি  া িরত হেয়েছ। 

 Type Test উ ণ সা িফেকট 
হেণর কায ম হণ করা 

হেয়েছ 
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 ই ান কবলস 
িলিমেটড 

 রাতন য পািত 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 
 মােক ং বলতা 
 দরপ  ি য়ায় েয়াজনীয় কচামাল সময়মেতা 

না পাওয়া এবং  ি  
 বাজাের অ েমাদনহীন িন  মােনর পাইেপর 

উপি িত এবং এর সােথ অসম  িতেযািগতা 
 চলিত লধেনর অভাব 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 

 কারখানার অ িনকায়ন 
 প ব খীকরণ 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 কারখানার আ িনকায়ন 
কায েমর অংশ িহেসব 7 
wire strading মিশন য় 
করা হেয়েছ। 
 

 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 
সািভস স ার াপন 

 

 ঢাকা ীল ওয়াকস 
িলিমেটড 

 রাতন য পািত 
 েয়াজনীয় কাচামােলর অভাব 
 দীঘ িদন ব  থাকার কারেণ িবপণন  ব াপনায় 

বলতা 
 প  েয় সরকাির িত ানস েহর সরকাির 

িনেদশনা অ সরণ না করা 
 বসািয়ক িস া  হেণ দীঘ তা 

 আ িনক কারখানা াপন 
 িবপনন ব া জারদারকরণ 

 আ িনক কারখানা াপেন স া তা 
যাচাইেয়র কায ম চলমান 
 িবভাগীয় শহের িনজ  শা ম ও 

সািভস স ার াপন 

 
 

মাননীয় ধানম ীর িস া /িনেদশনা/ িত িত বা বায়ন  অ গিত 

 িবষয়/কায ম িস া / িত িত দােনর 
তািরখ 

িতেবদনাধীন অথবছের 
বা বায়ন অ গিত 

মাননীয় ধানম ীর িত িত দি ণা ল িবেশষ কের 
বর নােত িবধাজনক ান 
িচি ত কের জাহাজ িনমাণ ও 

নঃ ি য়াতকরণ িশ  গেড় 
লেত হেব।  

২৫-০২-২০১২ 
 

১৭/০৬/২০১৯ তািরখ পরামশক 
িত ােনর সােথ ি  া র 

করা হেয়েছ, কায ম চলমান । 

পায়রা ব েরর িনকট াই ডক 
িনমাণ করার িবষেয় উে াগ 
হণ করেত হেব। 

২৫-০২-২০১২ 
 

কিম র মা েম স া তা 
যাচাইেয়র কাজ করার লে  
কািরগরী কিম  গঠন করা 
হেয়েছ। 

 
এসিডিজ বা বায়ন পিরক না 

লীড িহেসেব  এসিডিজর ল  কম িচস হ িতেবদনাধীন অথবছের বা বায়ন 
অ গিত 

Target 9.2 বর না জলার তালতলী উপেজলায় পিরেবশ 
বা ব জাহজ নঃ ি য়াজাতকরণ িশ  াপেনর 
িবষেয় স া তা যাচাইকরণ 

১৭/০৬/২০১৯ তািরখ পরামশক 
িত ােনর সােথ ি  া র করা 

হেয়েছ, কায ম চলমান । 
গাজী ওয় ার  িলঃ ক শি শালী ও 
আ িনকীকরণ 

০৩/১২/২০১৮ তািরেখ শাসিনক 
অ েমাদন পাওয়া গেছ। 

িডসেপােজবল রজর া  াপন ও া  
আ িনকায়ন 

০৩/০২/২০১৯ তািরেখ শাসিনক 
অ েমাদন পাওয়া গেছ। 

িফিজিবিল  ািড অব নদান এে া মিশনারীজ 
েজ , ব ড়া 

শের বাংলা িষ িব িব ালয়-এর 
সােথ ০৭/০৩/২০১৯ তািরখ 
িফিজিবিল  ািড স াদেনর জ  
ি  হেয়ছ, কাজ চলমান। 

মাটরসাইেকল া ফ াকচািরং েজ  ইন 
এিবএল শীষক কে র স া তা সমী া 
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প য়াখালী জলার পায়রা ব র এলাকায়  
জাহাজ িনমাণ ও মরামত িশ  াপেনর িবষেয় 
স া তা  যাচাই ক  

 

িব ৎ সা য়ী টকসই িসিলং ফ ান 
া ফ াকচািরং ােজ  ইন এিবএল 

৩/০৫/২০১৯ তািরখ সংেশািধত 
িডিপিপ িশ  ম ণালেয় রণ করা 
হেয়েছ। 

গিত ই াি জ িল. এর মাটগাড়ীেত বহার 
উপেযাগী পিরেবশবা ব াটারী উৎপাদন 
কারখানা াপন 

 

উৎপাদনশীলতা বাড়ােনার জ  াগিত ই াি জ 
িলিমেটড-এ য়ংস ণ গাড়ীর এেস িলং া  

াপন 

০৭/০৫/২০১৯ তািরেখ সংি  
তািলকা  িত ানস েহ Letter of 
Invitation এবং RFP (Request 
for Proposal) documents 

রণ করা হেয়েছ। 
Target 9.4 ঢাকা ীল ওয়াকস িলঃ আ িনকীকরণ  
Target 9.4 ঢাকা ীল ওয়াকস িলঃ আ িনকীকরণ কে র 

স া তা সমী া 

২৩/৫/২০১৯ তািরখ শাসিনক 
অ েমাদন পাওয়া িগেয়েছ, কায ম 
চলমান। 

 
সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার বা বায়েন িবএসইিস’র ণীত কমপিরক নায় ২০১৮-২০১৯ অথবছের হীত কায েমর বা বায়ন 
অ গিত 

 

কৗশলগত উে               কায মস হ িতেবদনাধীন অথবছের হীত 
কম িচস হ 

িতেবদনাধীন 
অথবছের বা বায়ন 

অ গিত 
িশ  উ য়ন ই াণ উবস িলিমেটেড এলইিড 

লাইট(িসেকিড) এ ােস িলং া  
াপন 

িবিভ  মিশনারীজ য় স ,  ভবেনর 
১০০%িনমাণ কাজ স  

৮০% বা বািয়ত 
হেয়েছ 

জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং 
কা ানী িলিমেটড-এ. সৗিদ 

িবিনেয়ােগ া  াপন ও পিরচালনা 
 

মাননীয় ধানম ীর উপি িতেত গত 
০৭/০৩/২০১৯ তািরেখ জনােরল 
ইেলকি ক া েফকচািরং কা ানী 
িল: ও সৗিদ কা ানী ইি িনয়ািরং 
ডাইেমনশন িলঃ এর মে  ১০০ 
(একশত) িমিলয়ন মািকন ডলার (৮৫০ 
কা  টাকা) িবিনেয়ােগ 

Transformers, Lifts, Elevators, 
Precision Engineering Products 
উৎপাদন কারখানা তরীর লে  ি  

া িরত হয়। 

ল মা া অিজত 

জনােরল ইেলকি ক া ফ াকচািরং 
কা ানী িলিমেটড-এ. ইেলকি ক 

িমটার তিরর া  াপন; 

কিফেড  ইেলক েমক নাম কা ািনর 
সােথ এমওইউ  া িরত হেয়েছ 

া িরত এমওইউ  
অ েমাদেনর জ  িশ  
ম ণালেয় রণ করা 

হেয়ছ। 
এটলাস বাংলােদশ িলিমেটেড 
ফ ান তিরর কারখানা িনমাণ 

িব ৎ সা য়ী টকসই িসিলং ফ ান 
া ফ াকচািরং ােজ  ইন এিবএল 

৩/০৫/২০১৯ তািরখ 
সংেশািধত িডিপিপ 
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 িশ  ম ণালেয় রণ 
করা হেয়েছ। 

গাজী ওয় ার  িলিমেটড-এ 
গাজী ওয় ার  আ িনকীকরণ 
 

গাজী ওয় ার  িলঃ ক শি শালী ও 
আ িনকীকরণ শীষক িডিপিপ 
অ েমািদত হেয়েছ। 

 

পরামশক িত ােনর 
সােথ ি  া র করা 

হেয়েছ, কায ম 
চলমান। 

গিত টাওয়ার িনমাণ 
 

গিত টাওয়ার িনমাণ (১ম সংেশািধত) 
ক  অ েমািদত হেয়েছ 

 

কায ম চলমান। 

গিত ই াি জ িলিমেটড-এ 
য়ংস ণ গাড়ীর এেস িলং া  
াপন 

 

কায ম  করা হেয়ছ ০৭/০৫/২০১৯ তািরেখ 
সংি  তািলকা  
িত ানস েহ Letter 
of Invitation এবং 
RFP (Request for 

Proposal) 
documents রণ 

করা হেয়েছ। 
বাংলােদশ ড ফ া ির িলিমেটড-এ  
িডসেপােজবল রজর  ড া  

াপন ও িব মান া  আ িনকায়ন  
 

বাংলােদশ ড ফ া ির িলিমেটড-এ 
 িডসেপােজবল রজর  ড া  াপন 
ও িব মান া  আ িনকায়ন শীষক 
িডিপিপ অ েমািদত হেয়েছ 

পরামশক িত ােনর 
সােথ ি  া র করা 

হেয়েছ, কায ম 
চলমান। 

িশ  উ য়ন ঢাকা ীল ওয়াকস িলিমেটড-এ 
আ িনক ি ল িশ  িনমাণ ও 
পিরচালনা 

ঢাকা ীল ওয়াকস িলঃ আ িনকীকরণ 
কে র াক স া তা সমী া 

অ েমািদত হেয়েছ 

স া তা সমী ার 
িনিম  ২৩/৫/২০১৯ 
তািরখ শাসিনক 
অ েমাদন পাওয়া 
িগেয়েছ, কায ম 

চলমান। 
স  িবজয়: -

ইেকানিম- উ য়েনর 
িদগ  উে াচন 

পায়রা ব র এলাকায় জাহাজ িনমাণ 
ও  মরামত িশ  াপন 
 

প য়াখালী জলার পায়রা ব র 
এলাকায়  জাহাজ িনমাণ ও মরামত 

িশ  াপেনর িবষেয় স া তা  যাচাই 
ক  অ েমািদত হেয়েছ 

কিম র মা েম 
স া তা যাচাইেয়র 
কাজ করার লে  

কািরগরী কিম  গঠন 
করা হেয়েছ। 

বর না  জলায় জাহাজ 
ন: ি য়াজাতকরণ িশ  াপন 

বর না জলার তালতলী উপেজলায় 
পিরেবশ বা ব জাহজ 

নঃ ি য়াজাতকরণ িশ  াপেনর 
িবষেয় স া তা যাচাইকরণ ক  

অ েমািদত হেয়েছ 

১৭/০৬/২০১৯ তািরখ 
পরামশক িত ােনর 
সােথ ি  া র করা 

হেয়েছ, কায ম 
চলমান । 

িষ, খা  ও ি : খা  
িনরাপ া 

এে া মিশনািরজ তিরর া  
াপন ও পিরচালনা 

িনজ  অথায়েন িফিজিবিল  ািড 
স াদেনর অ েমাদন পাওয়া গেছ 

শের বাংলা িষ 
িব িব ালয়-এর সােথ 
০৭/০৩/২০১৯ তািরখ 
িফিজিবিল  ািড 

স াদেনর জ  ি  
হেয়ছ, কাজ চলমান। 

িডিজটাল বাংলােদশ 
গড়ার  রণ 

 

িবএসইিসসহ আওতাধীন ৯  িশ  
িত ােনর SMART অিফস 
তির 

িবএসইিসসহ  আওতাধীন ৯  িশ  
িত ােনর চািহদা িন পন করা হেয়েছ 

অিফস অেটােমশেন 
সফটওয় ার েয়র 
দরপ  আহবান করা 

হেয়েছ। 
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কৗশলগত উে               কায মস হ িতেবদনাধীন অথবছের হীত 
কম িচস হ 

িতেবদনাধীন 
অথবছের বা বায়ন 

অ গিত 
দ , সবা খী ও 

জবাতিদিহতা লক 
শাসন 

ওয়ান প সািভস চা করণ তাসাধারণেক সেবা  সবা দােন 
িবএসইিস’র সকল  িশ  িত ােন 

ওয়ান প সািভস চা র কায ম হণ 
করা হেয়েছ 

গাজী ওয় ারস িল. ও 
াশনাল উবস িল. এ 
ওয়ান প সািভস 

স ােরর সফল 
বা বায়ন করা হেয়েছ 

কমকতা কমচািরেদর িডিজটাল 
অিফস কায েম, পিরচালনায় দ তা 
অজেন িশ ণ 

কমকতা কমচািরেদর িডিজটাল অিফস 
কায ম ও পিরচালনায় দ তা অজেন 
ইনহাউজ িশ েণর আেয়াজন ব া 

করা হেয়েছ 

আইিস সহ িবিভ  
িবষেয় ১৩  ইন হাউজ 

িশ ণ আেয়ািজত 
হেয়েছ 

পে র নগত মানউ য়েন গেবষণা ও 
দ  জনবল তরীর জ  দেশ 
িবেদেশ িশ ণ 

পে র নগত মান উ য়েন গেবষণার 
গেবষণা সল তরী করা হেয়েছ 

- 

পে র িবপনন ও িব য় ি েত 
দশনী, সািভস স ার ও 

বাজারজাতকরেণর অনা  কৗশল 
হণ 

পে র িবপনন, িব য় ি , 
দশনী,বাজারজাতকরণ এবং সবা 

দােন সািভস স ার াপেনর কায ম 
হণ করা হেয়েছ 

িবাভ  িবভাগীয় শহের 
িনজ  শা ম, 

িব য়েক  ও সািভস 
স ার াপেনর 
কায ম চলেছ 

 
 

 

 

 

 

 

Dbœqb ev‡RU Ges ev Í̄evqb AM«MwZ (weMZ 3 eQ‡ii)                                            (‡KvwU UvKvq) 

A_©eQi c«Kí 

msL¨v 

GwWwc eivÏ 

(eiv‡Ïi kZKiv nvi) 

A_© Qvo 

% 

‡gvU e¨q 

% 

ev¯Íevqb 

AM«MwZ

% 

wRIwe c«Kí 

mvnvh¨ 

ms¯’vi wbR¯ ̂

A_©vqb 

‡gvU    

2016-17 1 - - - - - - - 

2017-18        

 

2018-19 7 2938.00 - 5.54 2943.54 2888.14 2810.94  
 

 

 

 

 

<< 

 

weGmBwmmn Avaxb ’̄ wkí c«wZôvbmg~‡n M…nxZ D‡jøL‡hvM¨ Dbœqbg~jK Kvh©µg 
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c«Kí Abyhvqx Ryb 2019 ch©šÍ ev Í̄evqb AM«MwZ 

 

µwgK 

bs 

c«K‡íi bvg 

ev Í̄evqb Kvj (Aby‡gv`‡bi ch©vq) 

c«v°wjZ 

e¨q  

2018 ch©šÍ 

µgcywÄZ 

e¨q 

Ryb 2019 ch©šÍ  ev Í̄evqb AM«MwZ g¯Íe¨ 

eivÏ Avw_©K 

AM«MwZ 

ev Í̄e  

AM«MwZ 

(%) 

1 GjBwW jvBU(wm‡KwW) G¨v‡m¤̂wjs 

cøv›U Bb BwUGj (1g ms‡kvwaZ) 

Rvbyqvwi 2016 n‡Z 

wW‡m¤̂iÕ2019 

4828.11 623.35 2700.00 2695.35 80%  

2 c«MwZ UvIqvi wbg©vY (1g 

ms‡kvwaZ) Rvbyqvix 2016 n‡Z 

Ryb 2023 

38682.00 

wbR¯̂ 

 

63.3846 5.00 5.00 0.17%  

3 MvRx Iq¨vim& wjt †K kw³kvjx I 

AvaywbKxKiY A‡±vei Ô2018 n‡Z 

wW‡m¤̂iÕ2021 

6898.53 

wRIwe 

- 73.00 4.15   

৪ ei¸bv †Rjvi ZvjZjx Dc‡Rjvq 

cwi‡ek evÜe RvnR 

cybtc«wµqvRvZKiY wkí ’̄vc‡bi 

wel‡q m¤¢ve¨Zv hvPvBKiY 

A‡±vei Ô2018 n‡Z 

wW‡m¤̂iÕ2019 

498.00 

wRIwe 

- 160.00 100.90 35%  

৫ wWm‡cv‡Rej †iRi cøv›U ’̄vcb I 

cøv›U AvaywbKvqb 

A‡±vei Ô2018 n‡Z 

†mÞ¤̂iÕ2020 

2251.11 

(wRIwe) 

250.12 

(wbR¯̂) 

- 5.00 

(wRIwe 

0.54 

(wbR¯̂) 

5.00 

(wRIwe 

0.54 

(wbR¯̂) 

- - 

৬ XvKv ÷xj IqvK©m wjt 

AvaywbKxKiY c«K‡íi m¤¢ve¨Zv 

mgx¶v 

Gwc«j Ô2019 n‡Z RybÕ2020 

308.44 

(wRIwe) 

- - - - MZ 

23/05/20

19 Zvwi‡L 

c«kvmwbK 

Aby‡gv`b 

cvIqv 

†M‡Q 

৭ ivmvqwbK ¸`vg wbg©vY gvP© 2019 

n‡Z RybÕ2020 

9174.46 

(wRIwe) 

- - - - MZ 

18/06/20

19 Zvwi‡L 

GK‡b‡K 

Aby‡gvw`Z 
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মাননীয় ধানম ীর উপি িতেত গত ০৭/০৩/২০১৯ তািরেখ িবএসইিস'র িনয় ণাধীন িশ  িত ান জনােরল ইেলকি ক া েফকচািরং 
কা ানী িল: ও সৗিদ কা ানী ইি িনয়ািরং ডাইেমনশন িলঃ এর মে  ১০০ (একশত) িমিলয়ন মািকন ডলার (৮৫০ কা  টাকা) 

িবিনেয়ােগ Transformers, Lifts, Elevators, Precision Engineering Products উৎপাদন কারখানা 
তরীর লে  ি  া িরত হয়। সৗিদ আরেবর বািণজ  ও িবিনেয়াগ িবষয়ক ম ী এবং অথ ও পিরক না ম ী’র ন ে  সৗিদ 

gvbbxq cÖavbgš¿xi Dcw̄ ’wZ‡Z weGmBwm Ges wiqv` K¨vejm Mªyc Ae †Kv¤úvwbÕi ga¨Kvi mg‡SvZv ¯§viK 

evsjv‡`k w÷j GÛ BwÄwbqvwis K‡c©v‡ikb (weGmBwm) I †mŠw` cÖwZôv‡bi e¨emvwqK m¤úK© ’̄vcb 

†mŠw` ‡Kv¤úvwb BwÄwbqvwis WvB‡gbk‡bi m‡½ weGmBwm'i wbqš¿Yvaxb wkí c«wZôvb †Rbv‡ij B‡jKwU«K g¨vbyd¨vKPvwis ‡Kv¤úvwb wjwg‡U‡Wi Pzw³ 
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িতিনিধ দেলর উপি িতেত ০৭/০৩/২০১৯ তািরখ Riyadh Cable Group Company এর সােথ বাংলােদশ ই াত ও 
েকৗশল কেপােরশেনর সমেঝাতা ারক া িরত হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মাননীয় িশ ম ী জনাব আমীর হােসন আ  এমিপ গত ০৫ লাই ২০১৮ রাজ হ িতবার ১৯৯৪ সােল ব  হেয় যাওয়া ির- 
রািলং িমল ঢাকা ীল ওয়াকস িলিমেটড, ট ী, গাজী র নঃচা করণ কায েমর ভ উে াধন ঘাষনা কেরন। মাননীয় 
ধানম ী শখ হািসনা িনবাচনী ইে হাের ব  িশ  কারখানা নরায় চা র ঘাষণা িদেয়িছেলন। এ  বা বায়েনর অংশ 

িহেসেব মাননীয় িশ ম ী’র িনেদশনা এবং পরামশ মাতােবক বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কর পােরশন অধীন ঢাকা ীল 
ওয়াকস িলঃ নরায় চা  করা হয়। ি  মািলকানাধীন াইেভট িলঃ কা ানী  ২৫ ম ১৯৭০ সােল পাবিলক িলঃ 
কা ানীেত পা িরত হয়। াধীনতার পর িপও- ১৬/১৯৭২ বেল এ  পিরত া  ঘাষনা করা হয় এবং িপও ২৭/৭২ বেল 

জাতীয়করণ করতঃ উহা পিরচালনার জ  িবএসইিস’র অধীেন  করা হয়। চা  অব ায় িত ান র িতন  িশ  ইউিনট 
িছল। ইউিনটস েহ এম এস রড ও এ াে ল, িসআই (কা  আয়রন) াডা  এবং এনােমেলর তজষপ  উৎপািদত হেতা।রা ীয় 
খােত একমা  ীল ির- রািলং িমল চা  হওয়ায় বতমােন এ িত ােন ২৫ জন কমকতা-কমচারীসহ ভিব েত শত শত 
লােকর এবং পেরা ভােব কেয়ক হাজার লােকর কমসং ান হেব। উৎপাদন চা  করার পর িত ান েক লাভজনকভােব 

পিরচালনার জ  ইেতামে  িবিভ  পিরক না হণ করা হেয়েছ। এর মে  রেয়েছ এম.এস. রেডর বাজার ে র সােথ 
সংগিত রেখ দাম িনধারণ করা, কিমশন িভি ক িডলার-িডি িবউটর িনেয়ােগর মা েম িব য় ি  করা, দ  ও িশি ত 
জনবল ারা কারখানা পিরচালনা করা, অিত ত ঢাকা ীল ওয়াকস িলঃ- ক আ িনক কারখানায় পা েরর লে  িডিপিপ 

ণয়ন করা এবং িবিভ  জলায় িত ােনর িব য় ক  াপন করা।  

 
ব  িশ  িত ান ঢাকা ীল ওয়াকস িল. নরায় চা করেণর ভউে াধন করেছন মাননীয় িশ ম ী জনাব আিমর হােসন আ  
 

ব  িশ  িত ান ঢাকা ীল ওয়াকস িল. নরায় চা করেণর 
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রাজধানীর তজগ ও িশ  এলাকায় অবি ত বাংলােদশ ীল অ া  ইনি িনয়ািরং করেপােরশেনর (িবএসইিস) আওতাধীন 
িত ান এটলাস বাংলােদশ 

িলিমেটেডর ি -এস (3s/sales, 
Service& Spares) স ার 
০৫/০৭/২০১৮ তািরেখ মাননীয় িশ  
ম ী জনাব আিমর হােসন আ  এ 
স ার উে াধন কেরন। উে াধনী 

অ ােন উপি ত িছেল িশ সিচব 
জনাব মাহা দ আ াহ, 
িবএসইিস’র চয়ার ান িমজা র 
রহমান । 
 
উে , ায় ২ হাজার ২৫৬ বগ ট 
জায়গার ওপর এ সািভস স ার 
িনমাণ করা হেয়েছ। এ  সািভস 
স ােরর পাশাপািশ এটলােসর 

‘ শা- ম’ িহসােবও ব ত হেব। 
এখােন মাটর সাইেকেলর 

েয়াজনীয় য়ার সািভস পাটস িবি  হেব।। এটলােসর াহক ছাড়া অ  কা ািনর মাটরবাইেকর জ ও সািভিসং সবার 
য়ার উ ু  থাকেব। ফেল এ স ার এটলাস বাংলােদেশর জ  আেয়র এক  ন ন উৎস িহসােব অবদান রাখােব বেল আশা 

করা হে ।  
 
 
 
 
 

এটলাস বাংলােদশ িলিমেটেডর 3S স ােরর ভ উে াধন 

এটলাস বাংলােদশ িল. এর 3s সািভস স ার 
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গাজী ওয় ারস িলঃ-এর প  উৎপাদন ি য়া 
অ িনকায়েনর কায ম িহসােব Vertical 
Enameling Machine েয়র কায ম 
হণ করা হয়। এ ি য়ায় িবএসইিস’র এর 
চয়ার ান জনাব িমজা র রহমান, Rbve 

‡gvt BqvKze Avjx cvUIqvix,AwZwi

³ 

mwPe, m`m¨ (cÖkvmb), evsjv‡`k cjøx 

we ỳ¨Zvqb †evW© , Rbve Kvgvj DwÏb, 

hyM¥mwPe I cwiPvjK (A_©),িবএসইিস, িশ  
ম ণালেয়র িতিনিধ Rbve G, †K, Gg 

iwdKzj Bmjvg, hyM¥mwPe, গাজী ওয় ারস 
িলঃ-এর ব াপনা পিরচালক জনাব  মাঃ 
আব স স র গত ১২/০৭/২০১৮ হেত 
১৮/০৭/২০১৮ তািরখ পয  ইতািল  মিশন 

উৎপাদনকারী িত ােনর  িবিভ  য াংশ 
স ক আেছ িকনা তা িশপেমে র েব 

িনি ত হওয়ার জ   ইতািল  কারখানায় িগেয় মিশেনর ফ াি রী একেস েট  ট   (FAT) স  কেরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/03/2019 Zvwi‡L 

evsjv‡`‡k wewb‡qvM msµvšÍ 

wel‡q †mŠw` Avie I 

evsjv‡`‡ki D”P ch©v‡qi 

cÖwZwbwai mgš‡̂q GKwU msjvc 

AbzwôZ nq| G‡Z evsjv‡`‡ki 

gvbbxq A_©gš¿x Rbve G GBP 

Gg gz¯Ívdv Kvgvj, cÖavbgš¿xi 

gvbbxq wkí I wewb‡qvM 

Dc‡`óv Rbve mvjgvb Gd 

ingvb Ges gvbbxq ciivóÖgš¿x  

W. Avezj Kvjvg Ave z̀j †gv‡gb 

Ges †mŠw` Avi‡ei gvbbxq 

evwYR¨ I wewb‡qvM gš¿x Rbve 

gv‡R` web Avãzjøvn Avj-

Kvmvwe Ges gvbbxq A_© I 

cwiKíbvgš¿x Rbve †gvnv¤§` web †gRB‡q AvjZvBRwimn Dfq †`‡ki D”P c`¯’ Kg©KZ©ve…›` AskMÖnY K‡ib| D³ Abyôv‡b 

‡mŠw` cÖwZwbwai mv‡_ weGmBwmÕi †Pqvigvb Rbve wgRvbyi ingvb wewb‡qvM I e¨emvwqK wewfbœ welqvw` wb‡q Av‡jvPbv K‡ib| 

গাজী ওয় ারস িলঃ-এর প  উৎপাদন ি য়া অ িনকায়ন কায ম 

িবএসইিস'র চয়ার ােনর  সােথ সৗিদ িতিনিধর মতিবিনময় সভা  

ইতািল  কারখানায় িগেয় মিশেনর ফ াি রী একেস েট  ট   (FAT) স  কায ম 

 
িবএসইিস'র চয়ার ান জনাব িমজা র রহমান সৗিদ িতিনিধর সােথ মতিবিনময় সভা করেছন 
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weGmBwm'i wbqš¿Yvaxb wkí c«wZôvb b¨vkbvj wUDem wjwg‡UW ivóvqvZ¡ wkí c«wZôvb K¨vUvMix‡Z wØZxq ev‡ii g‡Zv 

AR©b Kij " b¨vkbvj †cÖvWvw±wfwU A¨vÛ †KvqvwjwU Gw·‡jÝ A¨vIqvW©-2017". wkígš¿x AvjnvR Avwgi †nv‡mb Avgy, 

Ggwc-Gi wbKU n‡Z GB cyi®‹vi M«nY K‡ib weGmBwm'i †Pqvig¨vb Rbve wgRvbyi ingvb Ges c«wZôv‡bi e¨e¯’vcbv 

cwiPvjK c«‡KŠkjx †gvt Aveyj Lv‡qi mi`vi | D‡jøL¨‡h,  26/10/2016 Zvwi‡L c«MwZi BÛvwó«R wj. Òb¨vkbvj 

c«Wvw±wfwU A¨vÛ †KvqvwjwU GKwm‡jÝ G¨vIqvW© -2015ÓGes 18/04/2018 Zvwi‡L MvRx Iq¨vim wj. Ges B÷vb© 

†Kejm& wj.  Òb¨vkbvj c«Wvw±wfwU A¨vÛ †KvqvwjwU GKwm‡jÝ G¨vIqvW© -2016Ó jvf K‡iwQj| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wiqv` K¨vejm Mªyc Ae †Kv¤úvbxR Gi wmBI 

†gvnv‡¤§` ivwdqv 08/03/2019 wL«: †Rbv‡ij 

B‡jKwU«K g¨vbyd¨vKPvwis †Kv¤úvbx wjwg‡UW 

cwi`k©Y K‡ib| cwi`k©Y Kv‡j wZwb wRBGg †Kvs 

wj. Gi c«avb feb, Drcv`b febmn Drcv`b avc 

mg~n ch©‡eKÿY K‡ib| GQvov wZwb K¨vej 

KviLvbv ’̄vc‡bi Rb¨ we`¨gvb m¤¢ve¨ Lvwj RvqMv 

cwi`k©b K‡ib| cwi`k©b †k‡l wZwb c«wZôv‡bi 

m‡¤§jb K‡¶ Kg©KZ©v, Kg©Pvix, wmweG †hŠ_ mfvq 

Ask M«nb K‡ib| †jvKej wb‡qvM Ges QvUvB 

m¤ú‡K© evsjv‡`‡ki we`¨gvb AvBb Ges 

c«wZeÜKZvi wel‡q AeMZ nb|  

 

 

 

 

 

b¨vkbvj wUDem wj.-Gi b¨vkbvj c«Wvw±wfwU A¨vÛ †KvqvwjwU GKwm‡jÝ-2017Ó-G¨vIqvW© jvf 

wkígš¿x AvjnvR Avwgi †nv‡mb Avgy , GgwcÕi wbKU n‡Z cyi¯‹vi M«nY Ki‡Qb weGmBwm'i †Pqvig¨vb wgRvbyi ingvb Ges GbwUGjÕi 

e¨e¯’vcbv cwiPvjK 

িবএসইিস'র চয়ার ােনর  সােথ সৗিদ িতিনিধর মতিবিনময় সভা  

 

wiqv` K¨vejm Mªyc Ae †Kv¤úvbxR Gi wmBI †gvnv‡¤§` ivwdqvÕi wRBGg‡Kv 

cwi`k©Y 
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‡µZvmvaviY‡K m‡e©v”P myweav cÖ̀ v‡b b¨vkbvj wUDm wj.-G  Iqvb ÷c mvwf©m Pvjy Kiv n‡q‡Q| c~‡e© Z_¨ msM«n I 

Dc ’̄vcb, c¨vwKs wj÷, f¨vU Pvjvb , 

†MBU cvk I mieivn Pvjb BZ¨vw` 

KvR m¤úv`‡b †µZv‡K wewfbœ †W‡· 

†h‡Z n‡Zv| G Kvi‡b †µZvmvavi‡Yi 

mgq AcPq Ges Kó ‡cvnv‡Z n‡Zv| 

eZ©gv‡b Iqvb ÷c mvwf©m Pvjy nIqvq 

‡µZv mivmwi Iqvb ÷c mvwf©m 

†m›Uv‡i †hvMv‡hvM Ki‡eb| †µZv hw` 

g‚j¨ Rvb‡Z Pvb Zvn‡j Zv‡K 

Zr¶wbKfv‡e g‚j¨ Rvwb‡q †`qv n‡e| 

Zvici †µZv †h mvB‡Ri †h cwigvb 

gvjvgvj µq Ki‡Z Pvb Zv ÷‡K Av‡Q 

wK bv m‡½ m‡½ Kw¤úDUvi †_‡K †PK K‡i Rvwb‡q †`qv n‡e| hw` †µZv c‚e© †_‡K B-‡gB‡ji gva¨‡g gvjvgvj g‚j¨ 

†R‡b Kvh©v‡`k wb‡q Av‡mb †m‡¶‡Î Dc‡iv³ Kvh©µg cÖ‡qvRb co‡e bv| ‡µZvi Pvwn`vK…Z gvjvgvj e¨e¯’vcbv 

cwiPvj‡Ki Abz‡gv`bc‚eK© †µZv‡K g‚j¨ cwi‡kv‡ai Rb¨ ejv n‡e| gvjvgv‡ji g‚j¨ †µZv K¨vk kvLvq bv wM‡q Iqvb 

÷c mvwf©m †m›Uv‡iB cwi‡kva Ki‡eb| Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uv‡ii cÖwZwbwa D

³ A_© wb‡RB wnmve wefv‡M Rgv cÖavb 

c‚e© †µZv‡K g‚j¨ cwi‡kv‡ai iwk` cÖ̀ vb Ki‡eb| GiB g‡a¨ weµq wefvM weµq fvÛvi‡K †µZvi PvwnZ gvjvgvjmg‚n 

†PwKs Gi Rb¨ cȪ ÍzZ Ki‡Z ej‡eb| ‡µZvi Dcw¯’wZ‡Z gvjvgvj †PwKs m¤úbœ n‡e| gvjvgvj †PwKs †k‡l mieivn 

Pvjvb, †MBU cvk, f¨vU Pvjvb mieivn Kiv n‡e Ges †µZv‡K ¯̂í mg‡qi g‡a¨ gvjvgvj mieivn Kiv m¤¢e n‡e| 

 

Iqvb÷c mvwf©m †m›Uvi feb D‡Øvab Ki‡Qb gvbbxq wkí mwPe Rbve Ave ỳj nvwjg Ges weGmBwmÕi †Pqvig¨vb Rbve wgRvbyi ingvb 

 

b¨vkbvj wUDem wj.-Gi b¨vkbvj c«Wvw±wfwU A¨vÛ †KvqvwjwU GKwm‡jÝ-2017Ó-G¨vIqvW© jvf 

 
b¨vkbvj wUDm wj.-G  Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi 
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weGmBwmÕi wkí cÖwZôvb GUjvm evsjv‡`k wjt 25-04-2019wLª. Zvwi‡L wkí gš¿Yvj‡qi mwPe Rbve †gvt Ave ỳj 

nvwjg Gi Dcw ’̄wZ‡Z eªvK e¨vs‡Ki mv‡_ 1 eQi †gqv`x mg‡SvZv Pzw

³ 

(MOU) ¯̂vÿi K‡i‡Q| Gmgq Dcw ’̄Z wQ‡jb 

weGmBwmÕi †Pqvig¨vb Rbve wgRvbyi ingvb, cwiPvjK(cwiKíbv I Dbœqb) Rbve †gvt AvwkKzi ingvb, eªvK e¨s‡Ki 

†nW Ae wi‡UBj Rbve bvRbyi ingvb  GUjv‡mi e¨e¯’vcbv cwiPvjK Rbve Av.b.g. Kvgiæj Bmjvg mn Dfq c‡ÿi 

D×©Zb Kg©KZ©ve„›`| D

³ mg‡SvZv ¯§vi‡Ki 

(MOU) AvIZvq †µZviv GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW-Gi Drcvw`Z 

†gvUimvB‡Kj Equated Monthly Installments(EMI) Gi gva¨‡g 12 †_‡K m‡e©v”P 36 gv‡mi wKw¯Í‡Z 0% 

B›Uv‡i‡÷ µq Ki‡Z cvi‡eb|  

 

 

 

 

MZ 11-02-2019wLª. Zvwi‡L GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW I wUwfGm A‡Uv evsjv‡`k wjwg‡UW Gi g‡a¨ 05(cvuP) eQi †gqv`x Pzw

³ 

¯v̂ÿwiZ nq| Pzw³ ¯v̂ÿi Abyôv‡b 

weGmBwmÕi †Pqvig¨vb Rbve wgRvbyi 

ingvb, wkí gš¿Yvj‡qi AwZwi

³ mwPe 

Rbve †gvt Aveyj Kv‡kg, wUwfGm 

A‡UvÕi wmBI Rbve weíe Kzgvi ivq, 

weGmBwmÕi cwiPvjK (cwiKíbv I 

Dbœqb) Rbve †gvt AvwkKzi ingvbmn 

Dfq cÖwZôv‡bi DaŸ©Zb Kg©KZ©ve„›` 

Dcw ’̄Z wQ‡jb| D³ Pzw³ Abyhvqx 

wUwfGm †_‡K GUjvm evsjv‡`k 

wjwg‡UW eQ‡i 15-20 nvRvi 

†gvUimvB‡K†ji wm‡KwW A_ev m¤úyb© 

wehy³ Ae¯’vq µq K‡i Zv GweGj-Gi 

wbR¯̂ KviLvbvq ms‡hvRbc~e©K weµq 

GUjvm evsjv‡`k wjt-Gi mv‡_ wUwfGm A‡Uv evsjv‡`k wjwg‡UW Gi Pzw

³ 

eªvK e¨vs‡Ki mv‡_ 1 eQi †gqv`x mg‡SvZv Pzw

³ 

(MOU) ¯v̂ÿi 

wkí mwPe †gvt Ave`yj nvwjg I weGmBwmÕi †Pqvig¨vb wgRvbyi ingvb Gi Dcw̄ ’wZ‡Z eªvK e¨s‡Ki mv‡_ Pzw

³ ¯v̂ÿi

 

GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW I wUwfGm A‡Uv evsjv‡`k wjwg‡UW Gi Pzw³ ¯̂vÿi Abyôvb 
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Ki‡e| wUwfGm eªv‡Ûi †gvUimvB‡Kj miKvix, Avav-miKvix, ¯̂vqZ¡kvwmZ cÖwZôvb, miKvix mnvh¨cyó cÖKí Ges GbwRI ¸‡jvi 

g‡a¨ mivmwi µq c×wZ (wWwcGg) Ges Db¥y³ `ic×wZ‡Z (IwUGg), GUjvm evsjv‡`k wjwg‡UW n‡Z D³ cÖwZôvb¸‡jv‡Z 

mivmwi †gvUimvB‡Kj mieivn Ki‡Z cvi‡e|  
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িশ  িত ানস েহর সি িলত ালা  িসট 

িববরণ  ৩০ ন ২০১৮ ল  টাকায়   ৩০ ন ২০১৯ ল  টাকায় 

ায়ী স ি ঃ     
াপার , া  এবং ই পেম    ১২৮৯১৮.৮৭  ১৩০২৬৯.০১ 

ক ািপটাল ওয়াক ইন ে সঃ  ৭৪৬.৯৫  ২৭৪৫৪.৭৭ 
চলিত স ি ঃ     
ম ত প    ৭৭৭৯.০৫  ৩৫০৭৩.২১ 
িবিবধ দনাদার  ৩১৫৬৪.২৬  ৩২৪৪৪.০২ 
িবএসইিস  চলিত িহসাব  ১৬৫৪.৮৭  ১৬৬৭.৬১ 
িবএসইিস’র িনয় াধীন  ক  স েহ া  িহসাব  ৬৫৪.৫৯  ১১৩৪.২২ 
অি ম, জামানত ও আগাম পিরেশাধ   ২৩৮৪.২৭  ৩৫৪৬৬.১৮ 
অি ম আয়কর  ৪০৫০৩.০২  ১৩৭৭৭.১৫ 
তির ত পে র ম ত   ৭১১৬.৭৮  ৯৯২৪.৮৫ 

ওয়াক ইন ে স  ১৬৯৬.৭২  ৩৫০১.৩০ 
দামজাত প   ১৭৩৯.৪৪  ২০০৫.৬৩ 

পিথমে র প    ১৬৫২.৩৬  -১০০৩.৯২ 
নগদ ও াংেক জমা  ৩৪১৪৯.৭৯  ৪৩৬৯.৫৪ 
িবলি ত কর   ৭৭.৬৫  ৯৫.৩৫ 
অনা  চলিত স দ   ৭৯৩.০৫  ৪৯৩১.৫৪ 

ি ত নাফা ( লাকসান)  ৩০৪৩১.৫৭  - 
মাট স ি ঃ  ২৯১৮৬৩.২৪  ৩০১১১০.৪৬ 
শয়ার লধনঃ     

অ েমািদত লধনঃ  ৪৭৫৭৫  ৪৭৬৭৫ 
ই ত, িবিল ত ও পিরেশািধত লধনঃ   ১৭৪৫৬.০৫  ১৮৩০৯.৮৬ 
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স দ নঃ য়ন জমা   ১১৯১৯৪.৮৫  ১১৮৮৬৩.৭৩ 
সাধারণ জমা   ২৬১৬.৭৪  ২০২১১.৮২ 
উপািজত আয়  ৩৫৯৭৭.৬৭  ২৬১৮০.৪৮ 
অনা  জমা  ১২৫৯১.৯২  ৪১৭৭.৭৫ 
দীঘ ময়াদী ঋণঃ     
দীঘ ময়াদী ঋণ  ৩০৪৬২.৭১  ৩২৫৭৯.৪৫ 
চলিত দায়ঃ     
ক াশ িডট এবং াংক ঋন   ৪২০৭.০৫  ৬৭৯৬.৪২ 
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িবএসইিস’র িনয় ণাধীন কে  স েহ েদয়  ২৪৯১.৫৬  ৭৫৮১.৭৫ 
িবিবধ পাওনাদার   ১৩০১৬.০৫  ১৬৭২৩.৫০ 
খরেচর িবপরীেত  দায়   ৩৩৫১.৬০  ৩৭৩১.১১ 

েদয় লভ াংশ/ িবলি ত করদায়   ৬৪৯২.৬১  ৮২৮.৮১ 
িব েয়র িবপরীেত অ ীম হণ   ১৭৯.৯৫  ৩৪৩.৩২ 
আয়কর সি িত   ২৮১৬৩.০৮  ২৫৯৬৯.৭৯ 
সি িত এবং বেকয়াস হ   ৬১৪৯.১২  ৭৫৭৪.৩৬ 
অনা  চলিত দায়  ২৬.৩৬  ২২৯৯.৭০ 
মাট চলিত দায়  ২৯১৮৬৩  ৩০১১১০.৪৬ 
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িববরণ এটলাস বাংলােদশ 
িলঃ 

বাংলােদশ ড 
ফ া রী িলঃ 

ই ান উবস িলঃ ই ান কবলস িলঃ 
 

গাজী ওয় ারস িলঃ জনােরল ইেলকি ক া ঃ 
কাং িলঃ 

াশনাল উবস িলঃ ঢাকা ীল  ওয়াকস 
িলঃ 

গিত ই াি জ িলঃ 

ায়ী স ি ঃ          
াপার , া  এবং ই পেম   ৩৮০১৬.৬৭ ১১০৫.২৪ ২৫৩.৫৬ ১৭৫১.০৯ ১০৬২.০০ ২০৮০.৭১ ৫২৩৪৯.৬০ ১৭১.৪৩ ৩৩৪৭৮.৭১ 

ক ািপটাল ওয়াক ইন ে সঃ ০.০০ ১৬৫.০০ ০.১০ ৬৬.২৫  ২৭২২৩.৪২ ০.০০  ০.০০ 
চলিত স ি ঃ          
ম ত প   ৩৬১.৫৮ ১৫.৬৬ ১৩.৯৮ ১৫৩৮.৫৬ ১৪৩০.৯৫ ১৩৩০.৩১ ৮৪৫.৯৪ ৪.৭৬ ২৯৫৩১.৪৭ 
িবিবধ দনাদার ১৪২৪.২১ ৩.৭০ ১৮৫.৮৮ ১৫৩৪.৭৩ ২৯৬.০১ ২০৬১.১৬ ৬৯১.৪২ ১১৪.২৯ ২৬১৩২.৭২ 
িবএসইিস  চলিত িহসাব ০.০০ ৬.০৫ ১১১৪.০১ ৮৬.৫২ ২৬১.০৯ ৭৬.২৪ ০.০০ ২০.৮৯ ১০২.৮১ 
িবএসইিস’র িনয় াধীন  ক  স েহ া  
িহসাব 

৯৯.০৩ ৪৩.৬৫ ০ ১৬১.০৪ ০.৪৫ ৫২.০৯ ১৪৯.৮৩ ৬২৮.১৩ ০.০০ 

অি ম, জামানত ও আগাম পিরেশাধ  ৬৫১১.০১ ৬৫.৮২ ৭২.৬১ ৩৫১.৮৬ ২১৬.৫৬ ৩১৬.৮৯ ২৮৩০.৪৯ ৭১.৪৩ ২৫০২৯.৭১ 
অি ম আয়কর ০ ৩৯.৭৫ ৬৬৮.২৩ ৯২০৬.৫৩ ৩৭৬১.১৪ ০ ০.০০ ১০১.৫০ ০.০০ 
তির ত পে র ম ত  ১১৪৯.৩২ ৮৫.১৬ ৫৭.৪৪ ৪৮০.০০ ৪৮১.৫০ ১০২৯.৫০ ৩১৫০.৭৫ ৩৩.৫৩ ৩৪৫৭.৬৫ 

ওয়াক ইন ে স ০.০০ ৬৫.১০ ১৯.৪১ ১০৯৭.৯০ ৭৫.৫৭ ১৯১২.৯৬ ৩৩০.৩৬ ০.০০ ০.০০ 
দামজাত প  ৩৫.২০ ১২০.০৫ ২৭.৬২ ৪৮৪.০৯ ২১১.৩২ ২৪৮.৪২ ৩২৮.৯০ ৫০.৮৯ ৪৯৯.১৪ 

পিথমে র প   ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭৫.১৬ ৫.১১ -১১৭৬.৭৯ -৭.৪০  ০.০০ 
নগদ ও াংেক জমা ৪৩৪১.৩৬ ১৪০.৮৩ ৫.২৩ ৩৭.৮৯ ৩০৯৬.৭২ ৭২৭৫.৪৯ ৪৪.৭৬ ২৭৮.৬৬ -১০৮৫১.৪ 
িবলি ত কর    ০.০০ ৯৫.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
অনা  চলিত স দ  ০.০০ ৪১৬৯.১০ ৭৫৫.৯৯ ০.০০ ৬.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

ি ত লাকসান ০.০০ ০.০০  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
মাট স ি ঃ ৫১৯৩৮.৩৮ ৬০২৫.১১ ৩১৭৪.০৬ ১৭০৬৬.৯৭ ১০৯০৪.৮৭ ৪২৪৩০.৪০ ৬০৭১৪.৬৫ ১৭৭৫.৪১ ১০৭৩৮০.৬১ 
শয়ার লধনঃ          

অ েমািদত লধনঃ ১০০০০.০০ ২০০০.০০ ২৫.০০ ৬০০০.০০ ৫০.০০ ৭৫০০.০০ ১০০০০.০০ ১০০.০০ ১২০০০.০০ 
ই ত, িবিল ত ও পিরেশািধত লধনঃ  ৩৩১২.৭১ ১২৮৬.০০ ১৭.০০ ২৬৪০.০০ ১২.৫০ ৫৮৫১.১৬ ৩১৬৫.৬২ ২৪.৮৭ ২০০০.০০ 
সি িত ও উ ৃ ঃ          
স দ নঃ য়ন জমা  ৩৬৩৫১.২৬ ০.০০ ২৩০.৩৩ ১৮০.৪৪ ০.০০ ০.০০ ৫১৯১৪.০৮ ০.০০ ৩০১৮৭.৬২ 
সাধারণ জমা  ২৩২.১৫ ২৮৪.৫৪ ২.১৯ ১৪৩৭.৪৭ ৪.৮৬  ১৫০.০০ ০.১২ ১৮১০০.৪৯ 
উপািজত আয় ২৭১৬.১১ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৪৪৫.৩০  ০.০০ ৪১৪৬.৭৫ ২২১৬৫.৮২ 
অনা  জমা ১৫৮১.৮৩ ০.৭৯ ০.০০ ১৫২৯.১২ ১৪৬.৪২ ০.০০ ৫০৬.৬৯ ০.৬৫ ৪১২.২৫ 
দীঘ ময়াদী ঋণঃ          
দীঘ ময়াদী ঋণ ১৫৫৬.৪৩ ৩১০৮.৯০ ১৪৭৩.০২ ৭৭৪.৩৭ ১১৮.১৩ ২৭৯৯০.১৭ ৩২৩.২০ ০.০০ ২৩৫.২৩ 
          
চলিত দায়ঃ          
ক াশ িডট এবং াংক ঋন  ০.০০ ১৮৩.৫৬ ২৬৬.০০ ৪৬০২.১৫ ০.০০১ -৭৬.১৮ ২৫৩৮.৮৭ ০.০০ -৭২৭.৯৮ 

 নগদায়ন ও আ েতািষক  ৯১৭.২৬ ৩০০.৫৫ ০.০০ ১০০৮.৭৭ ১৪৩০.২০ ৪৪০৪.৩৮ ৬০৫.২৩ ২৭২.২২ ০.০০ 

িবএসইিস’র িনয় ণাধীন কে  স েহ েদয় ১০০.৬০ ৮৩৬.০৮ ০.০০ ২২৬.৭৪ ১৮০.৪৬ ১২৯৮.২১ -২.৩৮ ৪৯৩৭.৮৮ ৬.১৫ 
িবিবধ পাওনাদার  ১১৭৫.২৫ ০.০০ ১৫.৯৯ ৯৩.০৮ ৩২৭.৫৬ ১৭৪.৩৩ ২.৬৪ ৫.৬০ ১৪৯২৯.০৫ 
খরেচর িবপরীেত  দায়  ৭৯.৫৪ ১০.৮৩ ২৮০.৫৩ ২৮৩.৭২ ১৫৫.০৭ ২৩৫৮.৬০ ২৯৪.০৩ ৯৬.৮০ ১৭১.৯৯ 

েদয় লভ াংশ/ িবলি ত করদায়  ৫৭০.১৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫৮.৬২ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 

িব েয়র িবপরীেত অ ীম হণ  ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.৮৬ ১৩৩.৬৪ ০.০০ ৯৩.৫০ ১৫.৩২ ০.০০ 

আয়কর সি িত  ৩১৩০.৪৩ ০.০০ ৫২২.০০ ৩২০৬.১৭ ২৯৩৯.৩৬ ০.০০ ৬০০.০৮ ৭৩.৭৫ ১৫৪৯৮.০০ 
সি িত ,বেকয়াস হ এবংঅনা  চলিত দায় ২১৪.৬২ ১৩.৮৫ ৩৬৭.০০ ৯৯৪.০৮ ১১.৩৭ ৩১৭১.১১ ৫১৫.০৯ ১৯৪.৯৫ ৪৪০১.৯৯ 

মাট দায় ৫১৯৩৮.৩৮ ৬০২৫.১১ ৩১৭৪.০৬ ১৭০৬৬.৯৭ ১০৯০৪.৮৭ ৪২৪৩০.৪০ ৬০৭১৪.৬৫ ১৪৭৫.৪১ ১০৭৩৮০.৬১ 
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িববরণ এটলাস বাংলােদশ িলঃ বাংলােদশ ড 
ফ া রী িলঃ 

ই ান উবস িলঃ ই ান কবলস িলঃ 
 

গাজী ওয় ারস িলঃ জনােরল ইেলকি ক 
া ঃ কাং িলঃ 

াশনাল উবস িলঃ ঢাকা ীল  
ওয়াকস িলঃ 

গিত ই াি জ 
িলঃ 

মাট িব য়ঃ ৪২০৮.৮০ ৩৭৯.৯৯ ৩৪৪.১৮ ৫২২০.০৬ ৮১০৪.৩২ ১৭৫.৯৮ ৩১৮৬.৫৯  ৭৩০৮১.২০ 
বাদঃ ভ াট ৫৯৪.২০ ১৫.৯৭ ১৪.৪৫ ৬৯৬.৩৬ ১০৫৭.০৮ ০.০০ ৪১৭.৭১  ০.০০ 
বাদঃ কিমশন ০.০০ ১৯.৯৯ ০ ০ ৭৯১.৩৬ ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
নীট িব য় ৩৬১৪.৬০ ৩৪৪.৮৩ ৩২৫.৭৩ ৪৫২৩.৭০ ৬২৫৫.৭৮ ১৭৫.৯৮ ২৭৬৮.৮৮  ৭৩০৮১.২০ 
বাদঃ িবি ত পে র য় ৩৬৪৫.৯৯ ৪৪৯.৮০ ৪৯৪.২৮ ৪৭৩৬.০৮ ৫৪২১.৮৯ ১৩৫০.৬২ ২২২২.০৪  ৬২৫৩৯.৯৮ 
মাট নাফা -৩১.৩২ (১০৪.৯৭) (১৬৮.৫৫) (২১২.৩৮) ৮৩৩.৮৯ (১১৭৪.৬৪) ৫৪৬.৮৪  ১০৫৪১.১৮ 

বাদঃ শাসিনক, িব য় ও 
িবতরণ খরচিদঃ- 

     ০.০০    

শাসিনক য় ৪৫৯.২৯ ১৪০.৫০ ০.০০ ৫৪৯.০০ ৩৯১.৬৬ ৪৩২.৮৭ ৪৪৬.৩৫ ৯৮.৪৪ ৭৪৩.১৫ 
ব াপনা পিরচালেকর 

বতন ও ভাতািদ 
০.০০ ১৩.০৪ ০.০০ ১৯.৮৫ ০.০০ ০.০০ ৪.১৭  ০.০০ 

পিরচালকেদর িফ ০.০০ ৩.৫০ ০.০০ ৬.১১ ৩.৩৮ ০.০০ ১১.৪৭  ০.০০ 
িনরী া িফ ০.০০ ০.২০ ০.০০ ১.৩২ ১.১৭ ০.০০ ০.৯৭  ০.০০ 
আইন খরচ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯ ০.৫০ ০.০০ ০.০০  ০.০০ 
িব য় ও িবতরণ খরচ ১৫৯.৬৫ ৬.৫০ ৬.১৩ ৩৩৭.১২ ১৯৭.২৫ ৬৩.৫১ ৫২.৮৮  ১৪৯.২৬ 
গেবষনা ও উ য়ন ২.৯০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.১০ ০.০০  ৬.৭৮ 
পিরচালন নাফা (৬৫৩.১৬) (২৬৮.৭১) (৪০৯.০১) (১০৩২.৫৭) ২৩৯.৯৩ (১৬৭১.১২) ৩১.০০ (৯৮.৪৪) ৯৬৪১.৯৯ 
বাদঃ অনা  আয় ও য় 
স হঃ 

         

আিথক খরচ ৩.৫৯ ৬১.০৮ ৮.১৫ ২৬০.৩২ ৫৬.৮২ 
 

১৭৪.৯৫ ২৩৫.২১ ১৯৯.৯১ ০.৮৭ 

অ া  আয় ৩০৭.২৭ ১১.৫০ ৯.০০ ১৭.৭২ ১৫২.২৯ ৭৬০.৬৪ ১৬.১৫ ২৫৩.৮৫ ১০৩৩.০৫ 
িবগত বছেরর সম য় ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
কর ও লভ ংশ ানা র ব 
সমি ত আয় 

(৩৪৯.৪৮) (৩১৮.২৯) (৪০৯.৮৬) (১২৭৫.১৭) ৩৩৫.৪০ (১০৮৫.৪৩) (১৮৮.০৬) (৪৪.৫০) ১০৪৭৪.১৭ 

িমকেদর লভ াংশ 
অংশীদারী  তহিবেল 

ানা র 

০.০০ ০.০০  ০.০০ ১৬.৭৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩৩.৭১ 

িমক ক ান তহিবল ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ 
কর বক নীট নাফা (৩৪৯.৪৮) (৩১৮.২৯) (৪০৯.৮৬) (১২৭৫.১৭) ৩১৮.৬৩ (১০৮৫.৪৩) (১৮৮.০৬) (৪৪.৫০) ১০১৪০.৪৬ 
আয়কর বাবদ সি িত ০.০০ ১.৯০ ০.০০ ২৭.১৪ ১১১.৫২ ০.০০ ০.০০ ১.৫২ ৩৫৪৯.১৬ 
কর বাদ সমি ত নীট 
নাফা 

(৩৪৯.৪৮) (৩২০.১৯) (৪০৯.৮৬) (১৩০২.৩১) ২০৭.১১ (১০৮৫.৪৩) (১৮৮.০৬) (৪৬.০২) ৬৫৯১.৩০ 

 

িশ  িত ান ওয়ারী আয় িববরণী 



41 
 

িবএসইিস ধান কাযালয় উ ৃত প  

িববরণ  ৩০ ন ২০১৯ ল  টাকায়  ৩০ ন ২০১৮ ল  টাকায়  

লধন ও দায়স হ     
অ েমািদত লধন  ২০,০০০,০০০.০০  ২০,০০০,০০০.০০ 
ই ত, িবিল ত ও পিরেশািধত লধনঃ  ১,০০০,০০০.০০  ১,০০০,০০০.০০ 

িত ােনর লধেনর েয়র জ  তহিবল  ২৩০,৪৩০,১১৪.০০  ২২৬,৮৬৯,০৭৪.০০ 
শয়ার অংশীদােরর জ  সরকাির তহিবল  ৪২৮,৬৪৬,৩৯৫.০০  ৩৮২,৫৬২,৪৩৪.০০ 
কা ানী মািলকানার জ  সরকাির তহিবল   ১,৭৪৫,০৯৭,৫০০.০০  ১,৭৪৫,০৯৭,৫০০.০০ 

িবিনেয়ােগর সরকাির তহিবল   ১২৮,৯২৭,০২০.০০  ১২৮,৯২৭,০২০.০০ 
ইিসএল-এর XLPE কে র তহিবল   ২৬২,৫৭৮,৫৮০.০০  ২৫০,৮০৯,২৭৭.০০ 
জাতীয়করেনর জ  সরকাির তহিবল   ২,৩৫১,৩৯৬,০৩৬.০০  ২,৩২২,৪৪১,৬০৫.০০ 

কে র জ  দীঘেময়ািদ ঋণঃ  ১০,৮৪৬,৪৫৫,৩০৭.০০  ১০,৮৪৬,৪৫৩,৩০৭.০০ 
সরকােরর ADP ঋণ  ১,৪৫০,১৫৮,৪২০.০০  ১,৪৫০,১৫৮,৪২০.০০ 
ঋণপ  ই র মা েম ADP তহিবল  ৪৫৯,৬০১,০৬৮.০০  ৪৫৯,৫৯৯,০৬৮.০০ 
িবেদিশ ঋণ  ৮,৯৩৬,৬৯৫,৮১৯.০০  ৮,৯৩৬,৬৯৫,৮১৯.০০ 
সরকাির অ দান ( ানীয় ায়)  ২৬,৫৮৪,৪৭৫.০০  ২৬,৫৮৪,৪৭৫.০০  

েময়াদী ঋণঃ     
িবএসইিস িবিনেয়াগ সল   ৯,০০২,২৩৩.০০  ৯,০০২,২৩৩.০০ 
িনয় ণাধীন িত ান হেত তহিবল   ১,৫৭৪১৮৯৬,২৮৩.০০  ৬৫১,২৮০,৫৬৭.০০ 
িবল ত দায়ঃ  -   

 নগদায়ন ও া ই    ৩০,১৮১,২৬২.০০  ১৬,৯১২,৩৬৫.০০ 
কেপােরট গেবষণা তহিবল  ১,০৪৭,৮৭৮.০০  ১,০৪৭,৮৭৮.০০ 
চলিত দায়ঃ     
তহিবল সং হ   ১,৯৪০,২৫২.০০  ১,৯৪০,২৫২.০০ 
িনয় ণাধীন িত ােনর সােথ চলিত িহসাব   ২৬১,৭২৯,৩৪৬.০০  ২৬১,৮২৯,০৮৫.০০ 
স লন ইউিনট এর চলিত িহসাব  ১৪৫,৬১৪,৫১৭.০০  ১২২,০৭৪,০৯৯.০০ 
িবিবধ পাওনাদার   ৩,২৮৭,৫৮৩.০০  ৩,২৮৭,৫৮৩.০০ 
িনয় ণাধীন িত ােনর তহিবল  ৩৪৪,৬২৮,৩৩০.০০  ৩৩০,১০৪,১০৭.০০ 
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