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evsjv‡`k e¨vsK
(‡m›Uªvj e¨vsK Ae evsjv‡`k)

Bw›U‡MÖ‡UW mycviwfkb g¨v‡bR‡g›U ‡mj

cÖavb Kvh©vjq, XvKv-1000
evsjv‡`k |
AvBGmGgwm mvKz©jvi †jUvi bs-1

ZvwiLt

gvN 07, 1422
Rvbyqvix 20, 2016

e¨e¯’vcbv cwiPvjK/ cÖavb wbe©vnx
evsjv‡`‡k Kvh©iZ mKj Zdwmwj e¨vsK

wcÖq g‡nv`q
Bw›U‡MÖ‡UW mycviwfkb wm‡÷‡g Z_¨ cÖ`vb cÖm‡½|
Dchy©³ wel‡q wWweAvB-2 mvK©yjvi bs-1 ZvwiL 24 ‡deªæqvix, 2014; AvBGmGgwm mvKz©jvi ‡jUvi bs-1 ZvwiL 25 †deªæqvix
2015; AÎ †m‡ji cÎ bs AvBGmGg†mj/02/2015-187 ZvwiL 28 †g, 2015 Ges AvBGmGg†mj/02/2015-750 ZvwiL 06
A‡±vei, 2015 Gi cÖwZ Avcbv‡`i `„wó AvKl©Y Kiv hv‡”Q|
2| evsjv‡`k e¨vs‡Ki Bw›U‡MÖ‡UW mycviwfkb wm‡÷g †K AwaKZi Kvh©Ki K‡i †Zvjvi j‡ÿ¨ D³ mvKz©jv‡i mshy³ AvBGmGm
dig-1 I 2 G KwZcq Z_¨ ms‡hvRb Ges we`¨gvb Z‡_¨i e¨vL¨v Av‡iv mnR‡eva¨KiZt Zv bZzbfv‡e cÖYqb Kiv n‡q‡Q| G ‡cÖwÿ‡Z
Rvbyqvix, 2016 n‡Z ms‡kvwaZ AvKv‡i cÖYqbK…Z AvBGmGm dig 1 I 2 mwVKfv‡e c~iYc~e©K mKj Zdwmwj e¨vsK Gi cÖavb Kvh©vjq I
kvLvmg~n‡K evsjv‡`k e¨vs‡Ki Web Portal-G wi‡cvU© Ki‡Z n‡e|
3| GZØ¨ZxZ, B‡Zvc~‡e© cÖ`Ë AvBGmGm wi‡cvwU©s msµvšÍ Ab¨vb¨ mKj wb‡`©kbv AcwiewZ©Z _vK‡e|

mshyw³ t AvBGmGm dig -1 cÖavb Kvh©vjq Gi Rb¨ cÖ‡hvR¨
AvBGmGm dig -2mKj kvLvi (GwW I bb-GwW) Rb¨ cÖ‡hvR¨

Avcbv‡`i wek¦¯Í,

(‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv`)
Dc gnve¨e¯’vcK
‡dvb t 9530256

আন্টিগ্রেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
মভ োঃ আরযপু য যভ ন
ঊর্ধ্বতন কভবকতব
আইএএ মেস্ক, মকন্দ্রীয় র ফ রফব গ-১
য ক ফ, প্রধ ন কোমবোরয়, যোজোী

ফ্ াংরকাং মক্টরয স্বচ্ছত  জফ ফরিরত ফৃরি এফাং জ র-জ ররয় রত  অরনয়ভ প্ররতরয ধ কয য ররয্ মকন্দ্রীয় ফ্ াংক ০৭
অরক্ট ফয, ২০১৩ ত রযরে ‘ইরিরেরেে ু যরবন ররেভ’ ফ ‘ভরিত তি যক ফ্ফস্থ ’ ন রভ একটি পেয় য চ রু করযম য ভ ধ্রভ রনয়রভতব রফ প্ররতটি ফ্ াংরকয প্রধ ন ক মব রয় রত  ে মব রয় তি যরক ক মবক্রভ মজ ড়ি য কয য়।
ইরিরেরেে ু যরবন ররেভ এয আত য় শুরুরত ফ্ াংকগুরর য প্রধ ন ক মব রয়  মকফর এরে  ে ভূরক রযর েব কযরত
রর ২০১৫  ররয মভ ভ  রত ফ াংর রির ক মবযত তপররর ফ্ াংকভূরয কর নন-এরে  ে মক ভ রক রবরিরত
রযর টিবাংরয়য ফ ধ্ফ ধকত য় আন য়। ইরিরেরেে ু যরবন রমেভ চ রুয আরগ  ে মব রয় প্ররত ভ র এব রফ রনয়রভত
ফ াংর রি ফ্ াংরক য রয এত রফ র আক রযয মক ন প্ররতরফিন ি রের কযরত রত ন ।  ে রত মপ্ররযত প্ররতটি তথ্্ই
ফ াংর রি ফ্ াংরকয ইররকট্ররনক ে্ রফ রেব প্রিরবত য় এফাং ত ফ্ াংরকয  রফবক অফস্থ য রচত্র তু রর ধময রফধ য় রফলয়টি
অত্রধক গুরুত্ব ফন করয। এই গুরুত্বূর্ব প্ররতরফিনটি ম রত রনবুব রব রফ ততরয  মথ্ মথ্ রনয়রভ ি রের কয ম য়, মজন্
শুরু রত মল অফরধ এয প্ররতটি ধ  এে রন েুফ জমফ ধ্ আক রয উস্থ ন কয রর ।

প্রথযভই ভযন যোখযত যফ- প্ররত ভোযয (প্ররতযফদনোধীন ভো) তথয যফতী ভোযয ০৫ তোরযযখয ভযধয ফোাংরোযদ
ফযোাংযকয যয়ফ যোর্বোযর আযরোে কযযত যফ। এজনয রনযেয ধোভূ অনুযণ কযযত যফ।

প্রথম ধাঃ ফোাংরোযদ ফযোাংযকয যয়ফ োইর্ যত ISS Form -2 েোউনযরোেকযণ (প্ররত ভোযয শুরুযত নতু ন কযয েোউনযরোে কযযত যফ)
1.

যেস্কর্য ISS Form_2 October2015 Branch_name নোযভ একটি নতু ন যপোল্ডোয ততযী করু ন (উদোঃ যাংুয োখোয যেযে
যপোল্ডোযটিয নোভ যফ ISS Form_2 October2015 Rangpur Branch ।

2.

যয়ফ ব্রোউজোযযয এযেফোয যথযক webupload.bb.org.bd ররাংরক প্রযফ করুন।

3.

Integrated Supervision System মরে য উয রিক করুন ।

4.

Sign In ফোর্যন রিক করুন।

5.

User Log In Id : 33XXXX-01

6.

Password

7.

Enter what you see * :
মযরে) হুফহু দ্রুত ে ই করুন।

8.

Sign In ফোর্যন রিক করুন।

9.

Sign In োকযপু র যর উযযয রদযক রোর ফযোকগ্রোউযে োদো অেযয Welcome! .........X Branch, Rajshahi Krishi

:

123456

Unnayan Bank এফাং

[আনোয োখোয জনয রনধবোরযত ID ররখযত যফ]
োয়োেব র্োই করুন।
ফরে উরয িৃ্ভ ন অযযগুরর (small letter, capital letter  number ঠিক

Welcome to Bangladesh Bank Data Upload System যরখো

যদখো মোযফ।

10. এই যইযজয Download ভযোনুযত রিক করুন। RIT of ISS–Form‐2 যরখোয উয রিক করু ন। Save File রযরক্ট কযয OK
ফোর্যন রিক করুন। T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls নোভক পোইরটি েোউনযরোে যফ।
11. উক্ত েোউনযরোে কযো T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls প ইরটি েোউনযরোে যপোল্ডোয ( ফো যম
যপোল্ডোযয প ইরটি েোউনযরোে যয়যে) যত
Copy করয যেস্কর্যয ISS Form_2 October2015 .......x Branch ন রভয
যপোল্ডোযয Paste করুন।
যম যপোল্ডোযয প ইরটি েোউনযরোে যয়যে ঐ েোউনযরোে যপোল্ডোযটি

খুুঁযজ নো যযর যেস্কর্যয একদভ রনযেয রদযক

র্োস্কফোযযয ফবফোভ কনবোযযয
Start ফোর্যন রিক কযয Search programs and files
ফযে
T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls ন ভটি ে ই কযরর ফ মক ন Word file-এ ন ভটি রররে ত
Copy করয
ফযে Paste কযরর উরয  ি
ফরে এই ন রভয প ইরটি
Search programs and files
(T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls)
প্রিরবত
রফ।
তেন
প্রিরবত
প ইর
ন রভয
(T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls) উয ভোউযয কোযয যযযখ ভোউযয েোন ফোর্ন রিক
করুন  ত যয রনরচয রিরকয Open file location মরে য উয রিক করুন  তেন েোউনযরোে যপোল্ডোয টিয রবতয
পোইরটি (T_PS_M_FI_MONITOR_BR.BANK_ID.BRANCH_ID.YYYYMMDD.xls) প্রিরবত রফ। তেন প্রিরবত প ইরটি Copy
করয যেস্কর্যয ISS Form_2 October2015 .......x Branch ন রভয যপোল্ডোযয Paste করুন।
12. File name এয উয রিক করুন  ভোউযয েোন ফোর্যন রিক করুন  Rename লিার উপর ন্টিক করুন।
13. T_PS_M_FI_MONITOR_BR. যরখোয েোনোয কোযয যযযখ রেররর্ Key (কী) যেয
BANK_ID ভুযে
যোকোযফয
আইরে(33)ররযখ যফতী ের্ (.) এয েোনোয কোযয যোখুন। এযয রেররর্ Key (কী) যেয BRANCH_ID ভুযে আনোয
োখোয জনয ফযোদ্দ েয় রেরজযর্য আইরে (000000) ররযখ যফতী ের্ (.) এয েোনোয কোযয যোখুন। এযয রেররর্ Key
(কী) যেয YYYY ভুরে 2015 ররেুন, MM ভুরে 07 ররেুন, DD ভুরে 31 রররে Enter Key (এি য কী) চ ুন [অথবোৎ
রযযোটিবাং ভোযয যল তোরযখ ( YYYYMMDD) ক্রভোনুোযয র্োই কযয Enter Key (এি য কী) চ ুন]। উদোঃ যাংুয এয
আইরে যরো 331275, প্ররতযফদনোধীন ভো অযক্টোফয ২০১৫ যর
YYYYMMDD পযযভযর্ তোরযখ 20151031 ররখুন। রফযলবোযফ
যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374 ৃষ্োঃ

1

আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ েু টিয রদন যর ঐ েু টিয রদযনয তোরযখই র্োই কযযত যফ,
যকোন অফস্থোযতই অনয যকোন তোরযখ র্োই কযো মোযফনো।
উযেখয যম,

14. উদোোযণস্বরু ফরো মোয় যাংুয োখোয যেযে পোইযরয নোভটি রনম্নরু যদখো মোযফঃ

T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20151031
দ্বিতীয় ধাঃ
1.

T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20151031

Excel পাআটি Open করর A কারমর দ্বতন নং াদ্বরর
ফরমুা বার

ƒx

A3

ডাটা দ্বপরে দ্বিক করর

পোইরটিয েোর্ো রপল্ডগুযরো ূযণকযনঃ

প্রদ্বতরফদনাধীন মারর শল তাদ্বরখ

এর ক্রমানুারর স্ল্যাল ( / ) না মুরে মারর জায়গায় মা, দ্বদরনর জায়গায় দ্বদন, ফেররর জায়গায় ফের টাআ কররত

রফ [উদাঃ প্রদ্বতরফদনাধীন মা রটাফর ২০১৫ এর শেরে 10/31/2015 ], লকান বস্থাগ্রতআ নয লকান তান্টরি োআপ করা যাগ্রবনা ।

B3 ডাটা দ্বপরে দ্বিক করর দুআ (০২) দ্বডদ্বজরটর

রাকারফর অআদ্বড

33

2.

BANK_ID দ্বলররানারমর

3.

BRANCH_ID দ্বলররানারমর

4.

B3 এফং C3 ফযতীত এখারন ডাটা দ্বপে (data field) বগ্রত F কারমর (F3 রত F236) ডাটা দ্বপেরকআ ফুঝারনা রয়রে।

5.

এরে শটম্পরট লীরটর ডাটা দ্বপরের দ্বদ্বরয়া নং (3 রত 236) দ্বফদযমান ক্রমঃ নুযায়ী এখারন দ্বফফৃত রয়রে।

6.

রফতীরত এআ এরে শটম্পরট লীট দ্বরফততন/ংরলাধন করর নতুন শকান COA বা ডাটা দ্বপে (data field) লযাগ করা গ্র বা
লকান COA বা ডাটা দ্বপে (data field) বাদ লদওয়া গ্র এিাগ্রন ূত্রঃ এবং SL. এ উগ্রেন্টিত data field ন্টন্টরয়া নং

C3 ডাটা দ্বপরে দ্বিক করর লাখার েয় (০৬) দ্বডদ্বজরটর অআদ্বড

টাআ করুন ।

টাআ করুন [ রংুর লাখার শেরে

331275

]

পন্টরবন্টতেত ক্রমঃ নুযায়ী দ্বনধত ারণ কররত রফ।
7.

টাকার দ্বরমাণ প্রকৃত ংরক রফ, শকান কমা ফযফার করা যারফ না এফং দলদ্বমরকর ররর ংল দ্বরার করা যারফ।

8. T_PS_M_FI_MONITOR_BR RIT এয রাকাগ্রবর জনয বতেমাগ্রন প্রগ্রযাজয Field Description এয প্ররয়াজনীয় ফযাখযা ফাংায় রনরে মিয়
রর এফং ফযাখযায় প্রদত্ত ূেঃ ফলযআ নুরণ কররত রফঃ
SL.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COA DESCRIPTION
Inter Branch Un-reconciled
Debit Entries(number)
Inter Branch Un-reconciled
Debit Entries (amount)
Inter Branch Un-reconciled
Credit Entries(number)
Inter Branch Un-reconciled
Credit Entries(amount)
Last date of Inter Br. Reconciliation
Completed (YYYYMMDD)

Total Asset

9.

Total Fixed Asset

10.

Head Office General Ledger
Positive Balance (after netting
off)

11.

Total Other Asset

12.

Accrued Income

13.

Prepaid Expenses Other Than
Tax

14.

Suspense Account

15.

Total amount of Protested Bill

Amount
0.00
0.00
0.00
0.00
20061231

Field Description
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অভরিত ( Respond যমোগয) আন্তঃোখো
যেরফর্ এযোেবোই াংখযো।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অভরিত ( Respond যমোগয) আন্তঃোখো
যেরফর্ এযোেবোইযয র্োকোয রযভোণ।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অভরিত ( Respond যমোগয) আন্তঃোখো
যক্ররের্ এযোেবোই াংখযো।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অভরিত ( Respond যমোগয) আন্তঃোখো
যক্ররের্ এযোেবোইযয র্োকোয রযভোণ।
ফবযল যম তোরযখ মবন্ত আন্তঃোখো রোফ (যেরফর্  যক্ররের্ উবয়ই)
ুযযোুরয ভরিত আযে। [মরদ অরপরয়োরর তোরযখ জোনো থোযক]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ ম্পদভূযয যভোর্ রস্থরত (রজএর
এযোফস্ট্রযোা্ক্ট)। [ূেঃ data field 8= data field 18]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য যভোর্ স্থ য়ী ম্পযদয রস্থরত, উদোঃ
োখোয রনজস্ব জরভ  রফরল্ডাং (Land and Building): রজএর যে ১৩৯,
Dead Stock: রজএর যে ১৩৪, Motor Cars and Vehicles: রজএর যে
১৩৫ ইতযোরদ।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কযোরকুযরন কযোয য োখোয আন্তঃোখো
রোযফয(যেঃ ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫,... এয ভরি) যভোর্ রস্থরত
মরদ রজটিব/যেরফর্ ফ্ ররন্স য় , তোযর এখোযন রস্থরত ররখযত যফ, আয
data field 36 ফো যনযগটিব ফযোযরন্স এ 0.00 ররখযত যফ।
প্ররতরফিন ধীন ভ রয মল ত রযরে অন্ ন্ ম্পরিয মভ ে রস্থরত।
[রজএর
এ্ ফস্ট্র্ া্রক্টয  ফ মেোঃ
১৩৩[Expenses Account ], ১৩৯[Land and
Building], ১৩৪[Dead Stock], ১৩৫[Motor Cars and Vehicles ] ফ্তীত
১৩ ভূর মরেয রস্থরতোঃ ১৩১+১৩২+১৩৬+১৩৭+১৩৮+১৩১০+১৩১১+১৩১২
+....+১৩১৪+১৩১৫+....+.... এফাং আন্তোঃ ে র রফয (মেোঃ ১১১+১১২+
১১৩+১১৪+১১৫,+...) রজটিব/মেরফে ফ্ ররন্স (data field 10) এয
মভ ে মম গপর।]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য ফরকয় আয় এয রস্থরত, উদোঃ
Accrued Interest Receivable (রজএর যে ১৩৭: Accrued Interest
Receivable) ইতযোরদ।
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত োখোয র্যোে ফযতীত
অনযোনয অরগ্রভ খযে (উদোঃ অরগ্রভ ফোড়ী বোড়ো)। [রজএর যে ১৩১/৮:
Prepaid Expenses]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয Accounts Receivable (রজএর
যেঃ ১৩১) এয রস্থরত।
Branch's total protested
affairs/general ledger

bill

amount

shown

in

its

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374
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SL.

COA DESCRIPTION

16.

Stationary & Stamp

17.

Other Receivables

18.

Total Liability

19.

Yearly Deposit Target

20.

Total Deposit

21.

Total Current Deposit

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যভোর্ েররত আভোনত রোযফয রস্থরত।

22.

Total Savings Deposit

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যভোর্ ঞ্চয়ী আভোনত রোযফয রস্থরত।

23.

Total STD

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যভোর্ এটিরে রোযফয রস্থরত।

24.

Total Term Deposit

25.

Total Savings Scheme Deposit

26.

Total Margin Deposit

27.

Total Sundry Deposit

28.

Total Institutional Deposit

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ মক ন ফ্রি ভ ররক ন ধীন প্ররতষ্ঠ ন নয় ফযাং
মফ প্ররতষ্ঠ ন
ম য করব রযে রররফ গর্্
এযকভ ফ্ াংক /আরথ্বক প্ররতষ্ঠ ন ,
যক যী/আধ -যক যী/মফযক যী প্ররতষ্ঠ ন রত গৃীত আভোনতভূযয যভোর্ রস্থরত।

29.

Total 1 (one) Crore and above
Deposit

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ এক মক টি  তিূ র্ধ্ব রস্থরত
আভোনত রোফ ভূযয যভোর্ রস্থরত।

30.

Total Number of Deposit Account

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ আভোনত রোফ ভূযয যভোর্ াংখযো।

31.

Total Number of 10 Tk. Account

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য ি ে ক য আভ নত র রফয াংে্ ।

32.

Total Number of non-operative
10 Tk. Account

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য ি ে ক য আভ নত র রফয ভরধ্
মমগুরর রত কভরয এক ফেয ধরয মরনরিন য়রন মফ নন
-অ রযটিব ি
ে ক য আভ নত র রফয াংে্ ।

33.
34.

Total Number of Unclaimed
Deposit Account
Total amount of Unclaimed
Deposit

35.

Deposit with Insurance Coverage

36.

Head Office General Ledger
Negative Balance (after netting
off)

37.

Total Other Liability

Amount

Field Description
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয রজএর যে ১৩২: Stationeries and
Supplies এফাং রজএর যে ৭২[Cash item] যত যকফর Stamp(ে্ ম্প)এয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয রজএর যে ১৩১/১১: Accounts
Receivable/Miscellaneous এয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ দোয়ভূযয রস্থরত (রজএর এযোফস্ট্রযোা্ক্ট)।

[ূেঃ data field 18= data field 8]
প্ররতযফদনোধীন অথব ফেযয আভোনযতয রেভোেো।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ আভোনতভূযয যভোর্ রস্থরত। [ূেঃ data

field 20= data field 21+22+23+24+25+26+27]

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যকফরভোে স্থোয়ী আভোনত [Fixed
Deposit(FDR)] এয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয কর প্রকোয যরবাং স্কীভ
রেযোরজর্ উদোঃ DPS, RSS, RGPS, KSS, RDMS(েোফর ভোরন স্কীভ),
RTMS(রির ভোরন স্কীভ), RMPS ইতযোরদ এয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখো কতৃব ক ইুযকৃ ত Bank Guarrantee  LC
এয রফযীযত Margin Deposit এয রস্থরত (মরদ থোযক)।
প্ররতরফিন ধীন ভ রয মল ত রযরে  ে য রজএর মেোঃ
৪১/১০ ( রিরভি রয
মরজ য) এয ভরধ্ জ ভ নত ফ ফি (ররকউরযটি ভ রন) যরযত অথ্ব,  ভরয়ক যরযত
আভ নত, প্ররিয় ব্ ে ; রজএর মেোঃ ৪১/১৩রে এয প্ররিয় উৎর কয, রজএর মেোঃ
৪১/১৬ এয প্ররিয় আফগ যী শুল্ক , ৪১/৪ এয ভরধ্ মভয় িী আভ নরতয প্ররবনকৃ ত
যরযত ুি Sundry Deposit রররফ াংযরযত (মরি থ্ রক)।

ফনক যী

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য মভ ে অি ফীকৃ ত আভ নত
র রফয াংে্ । [Unclaimed deposit account as per BCA definition]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য মভ ে অি ফীকৃ ত আভ নত র রফ
জভ কৃ ত ে ক য রযভ ন।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ  ে য কর আভ নতক যীয প্ররত্রক য
এক রয ে ক (1,00,000/-) ch©šÍ আভ নরতয রস্থরত মম গ (ক্ রকুররন)
করয প্র প্ত মভ ে মম গপর (রস্থরত) এফাং (এে ড়  ইন্সু্রযন্সকৃ ত মক ন রফরল
যরবাং স্কীভ রেযোরজর্ মরি থ্ রক, ত য ম্পূর্ব রস্থরত- ম ফতব ভ রন য ক রফ মনই)।

[আভ নতক যীয এক রয ে ক য ঊরর্ধ্ব য রস্থরত ইন্সু্রযন্স ক ব রযজবু ি নয় ।
উি োঃ  ে য় জননক   ন  ররফয ন রভ মক ন একে আভ নত র রফ
2,50,000/- রস্থরত থ্ করর,   ন  ররফয ঐ র রফয মকফর 1,00,000/ইন্সু্রযন্স ক ব রযজবু ি; অফরষ্ট 1,50,000/- ইন্সু্রযন্স ক ব রযজবু ি নয়।]
Branch's Head Office general ledger negative/credit balance (after
netting off) maintained with its head office. প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল
তোরযযখ কযোরকুযরন কযোয য োখোয আন্তঃোখো রোযফয(যেঃ১১১, ১১২,
১১৩, ১১৪, ১১৫,...এয ভরি) যভোর্ রস্থরত মরদ যনযগটিব/যক্ররের্ ফ্ ররন্স
য়, তোযর এখোযন রস্থরত ররখযত যফ [যনযগটিব(-)রেহ্ন ফযফোয কযো মোযফ
নো], আয data field 10 ফো রজটিব ফযোযরন্স এ 0.00 ররখযত যফ।
প্ররতরফিন ধীন ভ রয মল ত রযরে অন্ ন্ ি য়ভূরয মভ েরস্থরত।
[রজএর
এ্ ফস্ট্র্ া্ক্ট রত  ফ মেোঃ ৪৬[Income Account], ৪৭[Payment Orders
Outstanding], ৪৮[Demand Draft Payable ], ৪৯[Telegraphic Transfer
Payable], ৪১০[Mail Transfer Payable ] ফ্তীত ৪ ভূর মে এয রস্থরতোঃ
৪১+৪২+৪৩+৪৪+৪৫+৪১১+৪১২+৪১৩+৪১৪+৪১৫+৪১৬+৪১৭+৪১৮+৪১৯+
৪২০ +৪২১+৪২২+...+.....] এফাং মভ ে স্থরগত ুরিয (রজএর মে ৫২)রস্থরত
[data field 69], রজএর মে ২১৬ [Provident Fund ], রজএর মে ২১৭
[Super Annuation Fund ], রজএর মে ২১৮[Death Relief /Reserve
Fund]  আন্তোঃ ে র রফয (মেোঃ ১১১+১১২+১১৩+১১৪+১১৫+ ...)
মনরগটিব/মক্ররেে ফ্ ররন্স (data field 36) এয মভ ে মম গপর]

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374
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SL.

COA DESCRIPTION

Amount

Field Description

38.

Local DD, TT, MT & PO Payable

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ DD, TT, MT  PO এয রফযীযত
োখোয প্রযদয় র্োকোয রযভোণ। [রজএর যে ৪৭[
Payment Orders
Outstanding], ৪৮[ Demand Draft Payable], ৪৯[ Telegraphic Transfer
Payable]  ৪১০[Mail Transfer Payable] এয রস্থরতয যভোর্ যমোগপর।

39.
40.
41.
42.
43.

Foreign DD, TT, MT & PO Payable

Branch's total payable amount against foreign DD, TT, MT and PO

Accepted Bills Payable (Local)

Branch's total accepted local bills payable to other banks

Accepted Bills Payable ( Foreign)

Branch's total accepted foreign bills payable to other banks

Accepted Bills Receivable (Local)

Branch's total accepted local bills receivable from other banks

Accepted Bills Receivable (Foreign)

Branch's total accepted foreign bills receivable from other banks

44.

Other Bills Payable

45.

Sundry Creditors

46.
47.

Total Off Balance Sheet Exposure

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Acceptance and Endorsement

0.00

As per affairs and balance sheet structure

48.

Letters of Guarantee

0.00

ইুযকৃ ত যরর্োয অফ গযোযোরিয রস্থরতয রযভোন। (মরদ থোযক)

49.
50.
51.
52.
53.
54.

Irrevocable Letters of Credit

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Bills for Collection

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Other Contingent Liabilities

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Other Commitments

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Short Term Trade-related Transactions

0.00

As per affairs and balance sheet structure

Forward Assets Purchased

0.00

As per affairs and balance sheet structure

55.

Total no. of Loan Account

Branch's all other payable amount against those not covered in
other reported items. [প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয অনযোনয প্রযদয়
র্োকোয রযভোণ-যমগুযরো এই প্ররতযফদযনয অনযোনয আইযর্যভ (
রযযোর্ব কযো মোয়নো।]

reported

items)

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয রফরফধ প্রযদয় র্োকোয রযভোণ।
[রজএর যেঃ ৪১/১০ [ Accounts Payable-Miscellaneous] এয রস্থরত]

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ ঋণ রোফ াংখযো (স্টোপ ঋণ )
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যভোর্ ঋণ রস্থরত (স্টোপ ঋণ )।

56.

Total Loan Outstanding

[ূেঃ data field 56= data field 61+62+63+64+65] এফাং [data
field 56>131>58>60]

57.

Yearly Loan Target

প্ররতযফদনোধীন ফেযয োখোয ঋণ রফতযযণয রেভোেো।

[Total
Recoverable Loan for this month রত Total Loan Recovered in this
month রফরয় গ ক রয ম থ্ রক- ত য মচরয় ক ভ ফ ত য ভ ন]। [ূেঃ data
field 58 = (data field 131 - data field 132)] এফাং [data
field 131>58>60]।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ বোযরেউ ঋণ রস্থরত

58.

Overdue Loan Amount

59.

Total no. of NPL Account

60.

Total NPL Outstanding

61.

Total Standard Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ UC ঋণ রস্থরত(স্টোপ ঋণ )

62.

Total SMA Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ SMA ঋযণয রস্থরত।

63.

Total Substandard Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ SS ঋযণয রস্থরত।

64.

Total Doubtful Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ DF ঋযণয রস্থরত।

65.

Total Bad/Loss Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ BL ঋযণয রস্থরত।

66.

Total Security Value Against
Loan

67.

Total Security Value Against
Classified Loan

68.

Total Interest Suspense Against
Loan

69.

Total Interest Suspense Balance

70.

Total Base for Provision

োখোয Total Base for Provision (CL-1 পভব অনুমোয়ী)।

71.

Total Provision Required

োখোয Total Provision Required(CL-1 পভব অনুমোয়ী)।

72.

Total Provision Kept

োখোয় প্রযমোজয নয়।

73.

Total Cash Credit Hypo Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ CC-Hypo ঋযণয রস্থরত।

74.

Total Cash Credit Pledge Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যভোর্ CC-Pledge ঋযণয রস্থরত।

75.

Total OD/SOD Loan

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ যেনীকৃ ত (SS+DF+BL) ঋযণয
াংখযো। [পযরোআযয যেনীরফনযোরত ঋণ রস্থা্ রতয াংখযো][data field 55>59]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ যেনীকৃ তঋণ (SS+DF+BL)রস্থরত।

[ূেঃ data field 60= data field 63+64+65]

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কর প্রকোয ঋণ  অরগ্রযভয রফযীযত
োখো কতৃব ক গৃীত ফন্ধকী ম্পরিয ফবযভোর্ ভূরয ( CL-4 যত value of
eligible collateral এয summary)।[ূেঃ data field 66>data field 67]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কর NPL(SS+DF+BL)ঋণ  অরগ্রযভয
রফযীযত োখো কতৃব ক গৃীত ফন্ধকী ম্পরিয ফবযভোর্ ভূরয [ CL worksheet
এয value of eligible collateral(করোভ-২৮) এয মম গপর]।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ ঋণ  অরগ্রযভয রফযীযত োখো কতৃব ক
যরেত যভোর্ স্থরগত ুযদয রস্থরত (৫২ যে)। [ূেঃ data field 68= 69]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কর প্রকোয ঋযণয রফযীযত আযযোরত
যভোর্ স্থরগত ুযদয রস্থরত(৫২ যে)। [ূেঃ data field 69=data field 68]

যভোর্ OD/SOD ঋযণয রস্থরত।
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76.

Total PC/PSC

0.00

Total packing credit (PSC) outstanding balance of the branch as per ledger at the
end of reporting month

77.

Total ECC

0.00

Total export cash credit (ECC) outstanding balance of the branch as per ledger
at the end of reporting month

78.

Total PAD (General)

0.00

Total payment against document (PAD), except EDF, outstanding balance of the branch as
per ledger at the end of reporting month

79.

Total PAD(EDF)

0.00

80.
81.

Total LTR/MPI

0.00

Total PAD (EDF) loan outstanding balance of the branch as per ledger at the
end of reporting month.
Self explanatory

Total LIM

0.00

Self explanatory

82.

Total Loan Outstanding Against
IBP/LDBP

0.00

Total loan against inland bill purchased (IBP) / local documentary bill purchased (LDBP)
outstanding balance of the branch as per ledger at the end of reporting month

83.

Total Loan Outstanding against FDBP

0.00

84.

Other forced loan Outstanding

0.00

85.

Total Buyer's Credit Outstanding

0.00

86.

Total Supplier's Credit Outstanding

0.00

87.

Other Loans Outstanding

0.00

88.

Total Term Loan

89.

Total Lease Financing

Amount

Field Description

Total loan against foreign bill purchased (FBP) outstanding balance of the branch
as per ledger at the end of reporting month
Total amount of other forced loan outstanding except IDBP,FDBP,LIM,LTR as per
ledger at the end of reporting month
Total outstanding balance of buyer's credit facilities as defined by BB at the end of
reporting month
Total outstanding balance of supplier's credit facilities as defined by BB at the end
of reporting month
Sum of all loan outstanding

not mentioned in the product cluster of ISS form-2

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয দীঘব যভয়োদী  ভধয যভয়োদী
[রজএর যেঃ ১০২, ১০৩, ১০৫এ, ১০৫রফ, ১০৮, ১০৯, ১০২8 ইতযোরদ]
ঋযণয রস্থরত। [ূেঃ data field 88= data field 100 + data field 101]
0.00

Total lease i.e. transport , machinery etc. outstanding balance of the branch as
per ledger at the end of reporting month

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ ফযোরক্ত খোযত ফো খুেযো মত যরোন আযে
(স্টোপ ঋণ ) তোয রস্থরত [ 16 নাং data field এ উযেখয যভোর্ ঋযণয
রস্থরত যত যকোন রররভযর্ে যকোম্পোরন ফো প্ররতষ্োন (মোযদয গবোরনবাং যফোেব
আযে) যক যদয়ো ফড় অাংযকয যরোনভূযয ভরি রফযয়োগ কযয মো থোযক]।

90.

Total Retail Credit

91.

Total Loan Against Credit Cards

92.

Total Micro-Credit Outstanding

ভ ইরক্র -মক্ররেরেয আত য় রফতযর্কৃ ত ঋর্ রস্থরত।

93.

Total Outstanding of Loans
extended to NGOs

এনন্টজওগ্রদর ন্টনজস্ব প্রগ্রয়াজগ্রন এনরজরিয ভ রে রফতযর্কৃ ত ঋর্ রস্থরত।

94.

Total Manufacturing and
Industrial Loan Outstanding

0.00

Total loan outstanding against all types of credit card of the branch as per ledger
at the end of reporting month

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত কর উৎোদনীর খোযত (রল্পকোযখোনোয় কোুঁেোভোর প্ররক্রয়োজোত কযয ণয উৎোদযনয উযদ্দযয এফাং কর

প্রকোয কৃ রল খোযত ) রফতযণকৃ ত ঋযণয রস্থরত। [ূেঃ data field 56
(Total Loan Outstanding)= data field 94+95+96]

95.

Total Service Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয যফো খোযত (রিরনক, রেো
প্ররতষ্োন, রফউটি োযরোয, যরুন, রভোগোয ইতযোরদ যফো প্রদোনকোযী
প্ররতষ্োন) রফতযণকৃ ত ঋযণয যভোর্ রস্থরত।

96.

Total Non-Manufacturing and
Trade Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কর প্রকোয অনুৎোদনীর খোযত এফাং
ণয ক্রয়-রফক্রয় ফযফো (মো কর-কোযখোনোয় উৎোদযনয উযদ্দযয নয়)
খোযত যভোর্ রফতযণকৃ ত ঋযণয রস্থরত(স্টোপ ঋণ )।[১০১৪, ১০২০ যযে
CC-hypo/pledge-Trade এফাং কর প্রক য কনজু্ভ য/ে প ঋর্  অন্ ন্]

97.

Total Asset backed Loan
Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ রনযোি T জ ভ নরতয (ফন্ধকী ম্পরি ,
মক ন আরথ্বক ইন্স্ট্স্ট্রুরভি -FDR, ময় য, যক যী/ফ াংর রি ফ্ াংক /ফ্ াংক
গ্ য রি ইত্ রি ) রফযীরত রফতযনকৃ ত এফাং ুি রয  কয য য উি
রনযোিT জ ভ নরতয আত ধীন মভ ে ঋর্ রস্থরত

(স্টোপ ঋণ ) । [ূেঃ

data field 56 (Total Loan Outstanding)= data field 97+98]
98.

Total Guarantee Backed(and
Unsecured) Loan Outstanding

99.

Short Term Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ রনযোি T জ ভ নত রফীন (data field
97 এ উরেরেত
রনযোিT জ ভ নতভূ ফ্রতরযরে ) রফতযনকৃ ত এফাং
ুি রয  কয য য উি রনযোিT জ ভ নত রফীন ঋর্ভূরয মভ ে রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় এক ফেয  এক ফেযযয কভ
যভয়োযদয জনয রফতযনকৃ ত ঋর্ভূরয মভ ে রস্থরত। [ূেঃ data field 56

(Total Loan Outstanding)= data field 99+100+101]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় এক ফেযযয ঊযর্ধ্ব রকন্তু রতন
ফেযযয কভ যভয়োযদয জনয রফতযনকৃ ত ঋর্ভূরয মভ ে রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় রতন ফেয  রতন ফেযযয যফর
যভয়োযদয জনয রফতযনকৃ ত ঋর্ভূরয মভ ে রস্থরত (স্টোপ ঋণ )।

100.

Medium Term Loan Outstanding

101.

Long Term Loan Outstanding

102.

Total SME Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ এএভই ঋযণয রস্থরত।

103.

Total Women Entrepreneur Loan
Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ নোযী উযদযোক্তো ঋযণয রস্থরত।

104.

Total Agro (Industrial) Loan
Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ কৃ রল রবরিক প্রকল্প/কৃ রল রবরিক
রল্প ঋযণয (SBS গ ইের ইন/রনরিব ন মভ ত রফক) রস্থরত।
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105.

Total Agro (Pure) Loan
Outstanding

Amount

Field Description
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যোরয কৃ রল খোযত (য, ভৎয, শু ম্পদ,
ফনোয়ন, কৃ রল মন্ত্রোরত ইতযোরদ) রফতযণকৃ ত যভোর্ ঋযণয রস্থরত । [ Total pure agro
loan (as you report to ACD) outstanding balance]

106.

Total Green Financing

107.

Total Refinanced Loan
Outstanding

108.

Director's Loan

0.00

109.

Director's
Commitment/Undertaking

0.00

110.

Total Staff Loan

111.

Total Loan to Other Bank/FI
Directors

0.00

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ গ্রীন ফযোাংরকাং এয আতোয় রফরনযয়োগকৃ ত
যভোর্ ঋযণয রস্থরত। [উদোঃ ফোযয়োগযো প্ল্যোি, যৌয রফদুযৎ, যকযেোুঁ কযম্পোস্ট,
তজফ োয, রযযফ ফোন্ধফ ইর্বোর্ো ইতযোরদ]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় ফোাংরোযদ ফযোাংযকয রযপোইনোন্স
এয আতোয় রফতযণকৃ ত ঋযণয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অে ফযোাংযকয রযেোরনো লবযদয যকোন
রযেোরকযক এফাং রযেোরক াংরিি যকোন ফযরক্ত/ফযফোয়/প্ররতষ্োনযক
প্রদোনকৃ ত ঋযণয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অে ফযোাংযকয রযেোরনো লবযদয যকোন
রযেোরযকয নোযভ এফাং রযেোরক াংরিি যকোন ফযরক্ত/ফযফোয়/প্ররতষ্োযনয
নোযভ ইুযকৃ ত Commitment/Undertaking এয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় স্টোপ যরোযনয (ফযোাংযকয রনজস্ব
কভবকতব ো/কভবেোযীগণযক প্রদোনকৃ ত কর প্রকোয ঋণ) রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অনয ফযোাংযকয রযেোরনো লবযদয যকোন
রযেোরকযক এফাং রযেোরক াংরিি যকোন ফযরক্ত/ফযফোয়/প্ররতষ্োনযক
প্রদোনকৃ ত ঋযণয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ ফ াংর রি ফ্ াংক এয  কুব র য অনুম য়ী
যকোন একক ঋণ গ্রীতোযক

112.

রফোর আকোযযয

Large Loan Exposure as per BB
Circular

ফ্ াংরকয রযর রধত ভূরধরনয

ঋযণয যভোর্ রস্থরত।[যোকোযফয ফতব ভোন

৫% প্রদোনকৃ ত

রযর রধত ভূরধন

৬৪৫ মক টি ে ক রফরফচন য় (৬৪৫ মক টি X ৫%)= ৩২.২৫ মক টি ে ক
ফ তিূর্ধ্ব ে ক মক ন একক ঋর্ গ্রীতোযক প্রদোনকৃ ত ঋণ, ফতব ভোযন যোকোযফ
একভোে উদোযণঃ নীরপোভোরয োখোয একক ঋণ গ্রীতো- অাংকুয ীে এে
রভোগোয ররঃ]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয ীলব ৫০ ঋণ গ্রীতোয ( ভরিত
ঋণ ুরফধো প্রদোন রফযফেনোয় ১ নাং যত ৫০ নাং ঋণ গ্রীতো) যভোর্ ঋণ
রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোয যম ভস্ত ঋণ রফতযণ যয় ঐ ভোযই ম্পূণব আদোয়
যয়যে ঐ কর ঋযণয যভোর্ রস্থরত (মরদ থোযক)।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ অনয ফযোাংক যত ক্রয়কৃ ত ঋণ রোযফয
োরনোগোদ রস্থরত। [ Total loan outstanding against the clients who are
acquisited from other bank/FI by settling their liabilities thereof, at
the end of reporting month.]

113.

Total Outstanding Amount of
Top 50 Loans

114.

Total Loan Disbursed and
Settled within this Month

115.

Total Loan purchased/
acquisition from Other Bank/FIs

116.

Total EOL(Excess over limit)
against loans

117.

Total Interest Free loan

118.

Total Loan Against NRB
Owner's FDR

119.

Total Temporary Over Draft(TOD)
Outstanding

0.00

120.

Total TOD Against Cash Incentive

0.00

121.

Total New Loan Disbursed

122.

Unused Part of Commitment

123.

Total Rescheduled Loan
Outstanding

124.

125.

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রররভর্
অরতরযক্ত রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয ুদরফীন ঋযণয (রজএর যে
১০২৪+১০২৫+১০২৬) এয রস্থরত।(মরদ থোযক)
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় রফরির ফফ যত নন-মযররেি
ফ াংর রিী/ প্রফ ীরিয FDR এয রফযীরত (রররয়ন করয ) প্রি নকৃ ত ঋরর্য
রস্থরত।
Total unauthorized over draft outstanding balance of the branch as per
ledger at the end of reporting month
Total Temporary Over Draft outstanding against the loans against
receivable cash incentive.

শুধুভ ত্র প্ররতরফিন ধীন ভ র
োখো কতৃব ক রফতযর্কৃ ত নতু ন যরোন এফাং
রফদযভোন যরোযনয ফরধবত অাংযয যমোগপর।
প্ররতযফদনোধীন ভোয ঋণ ভঞ্জুয যয়যে রকন্তু রফতযণ য়রন ফো ঋণগ্রীতো
কতৃব ক উযিোরন য়রন এরু র্োকোয রযভোন। [েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয
রররভর্ - েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রস্থরত+েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রররভর্
অরতরযক্ত রস্থরত+ভঞ্জুযীকৃ ত যভয়োদী ঋযণয ীভো – রফতযণকৃ ত যভয়োদী ঋণ]
োখোয যভোর্ রযররেউরে যরোযনয(মো অন্তত একফোয রযররেউর কযো
যয়যে) প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখয রস্থরত। [ূেঃ data field

123 = data field 124 + data field 125]

Total Rescheduled Loan
Outstanding Presently UC

োখোয কর প্রকোয রযররেউরে যরোযনয (মো অন্তত একফোয রযররেউর
কযো যয়যে এফাং মো রযররেউর কযোয য ফতব ভোযন
UC অফস্থোয় আযে)
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখয রস্থরত।

Total Rescheduled Loan
Outstanding Presently NP

োখোয কর প্রকোয রযররেউরে যরোযনয (মো অন্তত একফোয রযররেউর
কযো যয়যে এফাং মো রযররেউর কযোয য ফতব ভোযন
Classified)
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখয রস্থরত।
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COA DESCRIPTION

126.

Total Declassified Loan
Outstanding

Amount

Field Description
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ কর প্রকোয রফযেনীকযণ (Declassified)
যরোযনয (মো CL/Classified য়োয য অন্তত একফোয Declassified ফো UC কযো
যয়যে) রস্থরত। [ূেঃ data field 126>data field 124 ফো অন্ততঃ data field
126= data field 124]

127.

Total Interest Waivered
Outstanding

Loan

েররত অথবফেযযয শুরু যত প্ররতযফদনোধীন
ভো মবন্ত ুদ ভকুপকৃ ত
(ভকুপ ভঞ্জুরযপ্রোপ্ত) ঋযণয রস্থরত [মরদ থোযক]।

128.

Total Blocked Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ যভোর্ ব্লকে (প্রধোন কোমবোরযয়য অনুযভোদনকৃ ত
ুদ মুক্ত, ুদ ভুক্ত এফাং তব োযযে ুদ ভকুপকৃ ত) যরোযনয রস্থরত।

129.

Total Writte-off Loan Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত োখোয ফবযভোর্ অফযরোনকৃ ত ঋণরস্থরত।

130.

Total Irregular Staff Loan
Outstanding

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় অরনয়রভত (েোকুযী রযতযোগ,
অফয গ্রণ ইতযোরদ রফরবন্ন কোযযন অনোদোয়কৃ ত) স্টোপ যরোযনয রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোয মভ ে মেনীকৃ তঋর্ (SS+DF+BL)রস্থরত + যভোর্ SMA

131.

Total Recoverable Loan for this
month

132.

Total Loan Recovered in this
month

133.

Early Settled Loan amount

134.
135.
136.

137.
138.

Total
Loan
Total
Loan
Total
Loan

141.

Total Amount of Time Loan Converted to Term loan

143.

Total Acceptance provided Against Inland Bill Related
to Export LC
Total Acceptance Provided Against Inland Bill not
Related to Export LC

144.

Total Acceptance Provided Against Foreign Bill

145.

আদোয়যমোগয ঋণ ( Total Recoverable Loan for this month)যত প্ররতযফদনোধীন
এক ভোয যভোর্ প্রকৃ ত নগদ আদোয়। [data field 132< data field 131]
প্ররতযফদনোধীন ভোয ঋযণয যভয়োদ যল য়োয ূযফবই ঋণগ্রীতো কতৃব ক
রযযোরধত যভোর্ অযথবয রযভোণ।
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন
ভো মবন্ত অফযরোনকৃ ত
ঋণরস্থরত।
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত অফযরোনকৃ ত ঋণ
যত আদোযয়য রযভোণ।
চররত অথবফেরযয জুরোই রত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত মেনীকৃ ত ঋর্ রস্থরত
রত মভ ে মো আি য় রয়রে।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয েররত ূুঁরজ
ঋর্ (CC) 
বোযেোপর্ (OD) যত যভয়োদী ঋযণ (Term Loan) রূোন্তরযত য়ো
ঋযণয যভোর্ রস্থরত।

Total Outstanding of Term Loan
Converted from Continuous, Demand
and Time Loan
Total Amount of LTR Converted to Term Loan

Total Outstanding of Acceptance Issued Against
FB/IB/AB

+ data field 62 + আদোয়যমোগয

(due) যভয়োদী ঋযণয রকরস্তয রস্থরত + যভয়োযদোিীণব অনফোয়নকৃ ত েররতূুঁরজ
ঋযণয রস্থরত+ যভয়োযদোিীণব অনফোয়নকৃ ত েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রস্থরত +
েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রররভর্ অরতরযক্ত রস্থরত।]

Recovery of Classified

140.
142.

[ূেঃ data field 131= data field 60

Amount of Written-off
(current year)
Recovery of Written-off

Total Amount of STL (Except LTR) Converted to
Term loan
Total Amount of Demand Loan Converted to Term
loan

139.

ঋযণয রস্থরত + আদোয়যমোগয(due)যভয়োদী ঋযণয রকরস্তা্য রস্থরত + যভয়োযদোিীণব
অনফোয়নকৃ ত েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয রস্থরত + েররতূুঁরজ  SOD ঋযণয
রররভর্ অরতরযক্ত রস্থরত। [data field 131>58>60]

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

Self explanatory

0.00

146.

Total Temporary Over Draft(TOD) Outstanding

0.00

147.

Total TOD Against Cash Incentive

0.00

148.

Total Amount of Export Bill Discounted

0.00

149.

Total Acceptance Matured to Other
Bank/branch Against FBP/IBP/ABP

0.00

150.

Unrealized Acceptance Receivable from Other
Bank/branch Against FBP/IBP/ABP

0.00

Outstanding balance of acceptances issued against foreign bill+ inland bill + accommodation bill
by the branch at the end of reporting month.
Sum of matured acceptance issued against bills (foreign bill+ inland bill + accommodation bill)
by the branch up to the reporting month for the reporting accounting year.
Sum of paid acceptance issued against bills (foreign bill+ inland bill + accommodation bill) by
the branch up to the reporting month for the reporting accounting year.
Outstanding balance of acceptances received by the branch against foreign bill purchase +
inland bill purchase + accommodation bill purchase at the end of reporting month.
Total value of matured acceptance received against foreign bill purchased + inland bill
purchased + accommodation bill purchased of the branch up to the reporting month for the
reporting accounting year.
Total value of acceptance receivable which has been matured but not realized from other bank,
against the foreign bill+ inland bill + accommodation bill by the branch up to the reporting
month

151.

Total Outstanding Balance of
Issued Bank Guarantee

0.00

ইুযকৃ ত ফযোাংক গযোযোরিয রস্থরতয রযভোন। (মরদ থোযক)

152.

Total Performance Guarantee Local

0.00

স্থোনীয় োযপযভযোন্স গযোযোরিয রস্থরতয রযভোন। (মরদ থোযক)

153.

Total Other Guarantee Local

0.00

স্থোনীয় অনযোনয গযোযোরিয রস্থরতয রযভোন। (মরদ থোযক)

154.

Total Performance Guarantee Foreign

0.00

Total
outstanding balance of bank guarantee issued as performance guarantee in foreign
currency up to the reporting month

155.

Total Other Guarantee Foreign

0.00

Total outstanding balance of issued bank guarantee other than PG in foreign currency up to
the reporting month

0.00

Total outstanding balance of bank guarantee the branch issued against foreign loan

157.

Total Issued Bank Guarantee Against Foreign
Loan
Total Value of Other Bank's Bank Guarantee
in Hand

158.

Total Export Executed

156.

0.00
0.00

Total value of other bank/FI issued valid guarantee held by the branch which received from
the customers up to the reporting month
Total value of all export document received in the reporting month - value of all inland export
document received in the reporting month including EPZ export.
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SL.

COA DESCRIPTION

159.

Advance Export Payment Received

Amount
0.00

Total advance export value (against contract/LC) received by the branch up to the reporting
month, for the current accounting year

0.00

Total export loss value for export bill discounting during the month. Total amount of discounted
value permitted by BB discounting committee, viz, if BB allows 20% discount on a bill of
amount BDT.100, on that very bill the export loss value is BDT.20.

Total Amount of Export Bill Discounted

160.
161.

Total Import Executed

162.

Total Advance Payment Made Against Import

0.00
0.00

164.

Total Foreign Exchange Inflow

Total value of all import document received in the reporting month - value of all inland import
document received in the reporting month including EPZ import.
Total advance foreign exchange paid by the branch against import bill from the beginning of
the current accounting year (usually from the 1st January) to the reporting month

0.00

Total Foreign Exchange payment made by the branch against foreign and local import Contract
in FC from the beginning of the current financial year (usually from the 1st January) to the
reporting month.

0.00

Total foreign currency received by the branch by any means during the reporting month only
excluding the FC received for inland transaction purpose.

Total Payment Against Contract

163.

Field Description

165.

Total Foreign Exchange Outflow

0.00

Total foreign currency outflow of the branch by any means during the reporting month only
excluding the FC payment for inland transaction purpose.

166.

Total Foreign Currency Purchased

0.00

Total hard foreign exchange & foreign traveler's cheque purchased by the branch from the
general travelers’ for the reporting month only.

167.

Total Foreign Currency in Hand

0.00

Total cash Foreign exchange holding in equivalent taka of the branch at the end of the
reporting month as per the branch affairs.

168.

Total Foreign Currency in Transit

0.00

Total Foreign exchange holding in equivalent taka against confirmed receivable bill send for
collection of the branch at the end of the reporting month as per the branch affairs.

0.00

Total Foreign exchange holding in equivalent taka (cash + receivable from HO treasury+ bills
receivable) of the branch at the end of the reporting month as per the branch affairs.

0.00

Total balance in equivalent taka of all type Foreign Currency Deposit Account's of the customer
( FC a/c+ NFCD+RFCD a/c+ ERQ) of the branch at the end of the reporting month as
per the branch daily affairs.

0.00

Sum of all foreign L/C opened by the branch in this accounting year, figures up to the
reporting date.

0.00

Sum of all Local L/C opened by the branch in this accounting year, figures up to the
reporting date.

169.
170.
171.
172.

Total Foreign Exchange Holding

Total Customer Balance in the Foreign
Currency A/C
Total Commitment Provided Against LC
Foreign
Total Commitment Provided Against LC Local

173.

Total L/C Opened under L/C Code-1

0.00

Cash (sight) L/C opened by the branch for the accounting year

174.
175.
176.
177.

Total L/C Opened under L/C Code-2

0.00

Usance L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-3

0.00

Inland Back-to-back sight L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-4

0.00

Inland Back-to-back usance L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-5

0.00

Foreign Back-to-back sight L/C opened by the branch for the accounting year

178.

Total L/C Opened under L/C Code-6

0.00

Foreign Back-to-back usance L/C opened by the branch for the accounting year

179.

Total L/C Opened under L/C Code-9

0.00

EPZ cash(sight) L/C opened by the branch for the accounting year

180.
181.
182.
183.

Total L/C Opened under L/C Code-10

0.00

EPZ usance L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-11

0.00

EPZ Back-to-back cash (sight) L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-12

0.00

EPZ Back-to-back usance L/C opened by the branch for the accounting year

Total L/C Opened under L/C Code-99

0.00

Other L/C opened by the branch for the accounting year

184.

Total L/C Retired under L/C Code-1

0.00

Cash (sight) L/C retired by the branch for the accounting year

185.

Total L/C Retired under L/C Code-2

0.00

Usance L/C retired by the branch for the accounting year

186.

Total L/C Retired under L/C Code-3

0.00

Inland Back-to-back sight L/C retired by the branch for the accounting year

187.
188.

Total L/C Retired under L/C Code-4

0.00

Inland Back-to-back usance L/C retired by the branch for the accounting year

Total L/C Retired under L/C Code-5

0.00

Foreign Back-to-back sight L/C retired by the branch for the accounting year

189.

Total L/C Retired under L/C Code-6

0.00

Foreign Back-to-back usance L/C retired by the branch for the accounting year

190.

Total L/C Retired under L/C Code-9

0.00

EPZ cash(sight) L/C retired by the branch for the accounting year

191.
192.
193.

Total L/C Retired under L/C Code-10

0.00

EPZ usance L/C retired by the branch for the accounting year

Total L/C Retired under L/C Code-11

0.00

EPZ Back-to-back cash (sight) L/C retired by the branch for the accounting year

Total L/C Retired under L/C Code-12

0.00

EPZ Back-to-back usance L/C retired by the branch for the accounting year

194.

Total L/C Retired under L/C Code-99

0.00

Other L/C retired by the branch for the accounting year

0.00

Total F.Ex. Payment made against foreign Import L/C or Contract by the branch from the
beginning of the current accounting year (usually from the 1st January) to the reporting
month.

0.00

Total F.Ex. Payment made against foreign BB Import L/C or Contract by the branch from the
beginning of the current accounting year (usually from the 1st January) to the reporting
month.

0.00

Total F.Ex. Payment made against local BB Import L/C or Contract by the branch from the
beginning of the current accounting year (usually from the 1st January) to the reporting
month.

Cumulative value of Cash LC Retired (F)

195.
Cumulative value of BB LC Retired (F)

196.
Cumulative value of BB LC Retired (L)

197.
198.

Total Income

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত োখোয যভোর্ আয়।

[ূেঃ data field 198 = data field 199 + data field 200]

199.

Total Interest Income

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত ুদ আয়।
[ঋণ রোফভূ যত প্রোপ্ত ুদ + যেঃ ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, .
... যত প্রোপ্ত ুদ+ অনয ফযোাংযক যরেত রোফভূ যত প্রোপ্ত ুদ]

200.

Total Non-interest Income

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত ুদ ফোযদ অনযোনয
আয়। [ূেঃ data field 200 = data field 198 - data field 199]

201.

Net Interest Income

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত নীর্ ুদ আয়। Net
Interest Income = Interest income - Interest expenses. [ূত্রোঃ data

field 201 = data field 199 - data field 203]

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374
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COA DESCRIPTION

Amount

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত োখোয
Gross
আয়/েরত। [ূেঃ data field 202= data field 198 - data field

Gross Profit(+/-)

203.

Total Interest Expenses

204.

Total Operating Expenditure

Field Description

203- data field 204]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত যভোর্ ুদজরনত ফযয়।
[১৩৩ যযেয োরপ্ল্যভিোযীয োফগ্রু C : আভ নত র ফভূর প্রি নকৃ ত
ুদজরনত ফযয় ]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত যভোর্ রযেোরন
ফযয়। ( Total Operating Expenditure = Total Expenditure - Total
Interest Expenses) [ূত্রোঃ data field 204 = যভোর্ ফযয় (োখোয ভোরক
আয়  ফযয় রফফযণীযত উযেরখত)-

data field 203]

েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত যভোর্ প্রোরনক
205.

(যকফরভোে কভবকতব ো/কভবেোযীগযণয যফতন, যফোনো এফাং বোতো প্রদোন ফোফদ)

Administrative Cost

206.

Total Other Expenditure

207.

Office Maintenance Expenses

208.

Branch Renovation Cost

209.

Total Business Development
Expenses

210.

Cash-Vault Limit

211.

Cash-Vault Insurance Coverage

ফযয়। [১৩৩ যযেয োরপ্ল্যভিোযীয োফগ্রু A: Personnel Expenses]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত যভোর্ অনযোনয ফযয়।
[১৩৩ এয োরপ্ল্যভিোযীয োফগ্রু
B এয Total যত োফ যে
১৩৩/৩২(এ) যেঃ Business Development Expenditure Account এফাং
১৩৩/১৯ যেঃ Repairs and Renovations Expenditure Account ফোদ
রদযয় মো থোযক]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত যভোর্
Office
Maintenance ফযয়। Office Maintenance Expense = Total Operating
Expense - Administrative Cost - Depreciation Expenses [ ূত্রঃ data
field 207 = data field 204 – data field 205 - Depreciation Expenses]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত োখোয যভোর্ াংস্কোয
ফো রিতকযণ ফযয়। [১৩৩ এয োরপ্ল্যভিোযীয ১৩৩/১৯ যেঃ
Repairs
and Renovations Expenditure Account ]
েররত অথবফেযযয জুরোই যত প্ররতযফদনোধীন ভো মবন্ত আযোয়ন খযে।
[১৩৩ এয োরপ্ল্যভিোযীয ১৩৩/৩২(এ) যেঃ
Business Development
Expenditure Account]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয বল্ট রররভর্ ।
(োখোয তরফী আভোনযতয ১০% ফো কতব যেয অনুযভোদন যভোতোযফক)
0.00

োখোয বল্ট ইনুযযযন্স কোবোযযজ (মরদ থোযক)।

212.

Cash in Vault

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ বযল্ট যরেত নগদ ফোাংরোযদী
র্োকো+তফযদরক ভুদ্রো (ফোাংরোযদী র্োকোয় রযভোণ)+ প্রোইজ ফে।

213.

Local Currency in Vault

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ বযল্ট যরেত নগদ ফোাংরোযদী র্োকো।

214.

Foreign Currency in Vault

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ বযল্ট যরেত নগদ তফযদরক ভুদ্রো
(ফোাংরোযদী র্োকোয় রযভোণ)।

215.

Prize Bond in Vault

216.

Cash Balance in ATM

217.

Balance with BB/BB
Representative

218.

Cash Transit Limit

219.

Total Fund Received from the
Feeding Br/BB in this month

220.

Total Fund Remit to the
Feeding Br/BB in this month

221.

Highest Received from Feeding
Br/BB in this month

222.

Highest Remit to Feeding Br/BB
in this month

223.
224.

No. of days exceeding cash
vault limit in this month
Highest amount of cash vault
exceeding limit in this month

[ূেঃ data field 212 = data field 213+214+215]

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ বযল্ট যরেত প্রোইজ ফে।
0.00

Physical BDT value held in ATMs of the respective branch on the reporting date.

প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ ফোাংরোযদ ফযোাংক এফাং ফোাংরোযদ ফযোাংযকয
প্ররতরনরধযত যরেত রস্থরত।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয নগদ অথব ফযনয ীভো (মরদ
থোযক)।
প্ররতযফদনোধীন ভোয যোকোযফয যকোন োখো/অনয ফযোাংযকয যকোন োখোয
ভোধযযভ গ্রণকৃ ত ফবযভোর্ নগদ তরফযরয রযভোন।

[ূেঃ data field 219 ≥ data field 221]
প্ররতযফদনোধীন ভোয যোকোযফয যকোন োখো/অনয ফযোাংযকয যকোন োখোয
ভোধযযভ ফবযভোর্ যপ্ররযত নগদ তরফযরয রযভোন।

[ূেঃ data field 220 ≥ data field 222]
প্ররতযফদনোধীন ভোয
ভোধযযভ এক যরনযদযন
প্ররতযফদনোধীন ভোয
ভোধযযভ এক যরনযদযন

যোকোযফয যকোন োখো/অনয ফযোাংযকয যকোন োখোয
গ্রণকৃ ত যফবোচ্চ নগদ তরফযরয রযভোন।
যোকোযফয যকোন োখো/অনয ফযোাংযকয যকোন োখোয
যপ্ররযত যফবোচ্চ নগদ তরফযরয রযভোন।

প্ররতযফদনোধীন ভোয োখোয বল্ট রররভর্ অরতক্রোন্ত কোমবরদফযয াংখযো।
প্ররতযফদনোধীন ভোয োখোয বল্ট রররভর্ যফবোচ্চ কত র্োকো অরতক্রভ কযযযে।

225.

Total Number Reported in STR

প্ররতযফদনোধীন ভোয োখো কতৃব ক CCU (Central Compliance Unit - ে
রনয়ন্ত্রর্ রফব গ) মত ি রেরকৃ ত STR এয াংে্ ।

226.

Total Amount Reported in STR

প্ররতযফদনোধীন ভোয োখো কতৃব ক CCU (Central Compliance Unit - ে
রনয়ন্ত্রর্ রফব গ) মত ি রেরকৃ ত STR এ রযর েবকৃ ত মভ ে ে ক য রযভ র্।

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374
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COA DESCRIPTION

227.

Total Number Reported in CTR

228.

Total Amount Reported in CTR

229.

Total Number of Suit Filed

230.

Total Outstanding of Loans under
Suit

231.
232.

Amount

Total Number of Mutual Suit
Vacant

234.

Total Amount Realized against
Mutual Suit Vacant

235.
236.

প্ররতযফদনোধীন ভোয োখো কতৃব ক CCU (Central Compliance
রনয়ন্ত্রর্ রফব গ) মত ি রেরকৃ ত CTR এয াংে্ ।
প্ররতযফদনোধীন ভোয োখো কতৃব ক CCU (Central Compliance
রনয়ন্ত্রর্ রফব গ) মত ি রেরকৃ ত CTR এ রযর েবকৃ ত মভ ে ে ক য
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় ঋণ আদোযয়য রনরভযি
যভোর্ েরভোন ভোভরোয াংখযো।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় ঋণ আদোযয়য রনরভযি
যভোর্ েরভোন ভোভরোয রফযীযত ফবযভোর্ ঋণ রস্থরত।

Amount of Suit Value Recovered
in this Year
Total Expense against Suit filed
in this year

233.

Field Description
Unit - ে
Unit - ে
রযভ র্।
দোযয়যকৃ ত
দোযয়যকৃ ত

েররত অথবফেযযয শুরু যত প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত োখোয়
যভোর্ েরভোন ভোভরোয রফযীযত যভোর্ আদোয়।
েররত অথবফেযযয শুরু যত প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত োখোয়
ভোভরো রযেোরন ফোফদ যভোর্ খযে।
েররত অথবফেযযয শুরু যত প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত োখোয়
াংরিি ঋণগ্রীতোয যে  যস্পরযক ভরে ত য ভ ধ্রভ প্রত্  যকৃ ত ভ ভর য
াংে্ ।
েররত অথবফেযযয শুরু যত প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত োখোয়
াংরিি ঋণগ্রীতোয যে  যস্পরযক ভরে ত য় ভ ভর প্রত্  রযয ভ ধ্রভ
যভোর্ আদোয়।
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযযখ োখোয় কোমবযত যোকোযফয রনজস্ব
কভবকতব ো/কভবেোযীয াংখযো। [আউর্যোরবাং ফোদ রদযয়]
প্ররতযফদনোধীন ভোযয যল তোরযখ মবন্ত োখোয় কোমবযত ঋণ রযেোরন
কোমবক্রভ এয উয প্ররেণপ্রোপ্ত কভবকতব ো/কভবেোযীয াংখযো।

Total Number of Employee of
the Branch
Number of Branch Employee
Trained in Credit Operation

ব ডাো আনপুে লল করার পর Ctrl+S কী লেগ্রপ থবা Save বােগ্রন ন্টিক কগ্রর ফাআটি Save করুন এবং
ফাআটি Close করুন।

তৃতীয় ধাঃ CSV পযযভর্ ততযীকযণঃ
1. যেস্কর্য ISS Form_2 October2015 .......x Branch নোযভ ততযী যপোল্ডোযটি Open করু ন।
2.

T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20151031 প ইরটি Open

3.

রিমনয উরযয রিরক ফবফোভ কনবোযযয Office Button রিক করুন 

4.

Save as type

5.

যফতী প্রদরবত উইযেোয Yes ফোর্ন রিক করুন।

6.

এই প্ররক্রয়ো মথোমথবোযফ ম্পন্ন যর এই

7.



করুন।

Save As অন রিক করুন।

তীয রেহ্ন রিক কযয CSV (Comma delimited) অন রযরক্ট করুন।

Excel পোইরটি CSV

পযযভযর্ ঐ যপোল্ডোযযই যইব যফ এফাং এই

আইকযন

a

অেয প্রদরবত যফ।

আইকযন
নো।

a

অেয প্রদরবত CSV পোইরটি Open করুন। এখোযন যরখো শুধুভোে কোযরো কোরোযযয যফ, অনয যকোন

CSV পোইরটিয

কোরোয থোকযফ

চতু খত ধাঃ CSV পোইর আযরোেকযণ : প্ররত ভোযয ত থয যফতী ভোযয ০৫ তোরযযখয ভযধয ফোাংরোযদ
ফযোাংযকয যয়ফ যোর্বোযর আযরোে কযযত যফ। csv পোইর আযরোে কযোয জনয রনযম্নয ধোভূ অনুযণ
করুন।
1.

যয়ফ ব্রোউজোযযয এযেফোয যথযক webupload.bb.org.bd ররাংরক প্রযফ করুন।

2.

Integrated Supervision System মরে য উয রিক করুন ।

3.

Sign In ফোর্যন রিক করুন।

4.

User Log In Id :

33XXXX-01

5.

Password

123456

6.

Enter what you see * :
মযরে) হুফহু দ্রুত ে ই করুন।

7.

Sign In োকযপু র যর উযযয রদযক রোর ফযোকগ্রোউযে োদো অেযয Welcome! .......X Branch, Rajshahi Krishi
Unnayan Bank এফাং

8.

[আনোয োখোয জনয রনধবোরযত রেঠিযত যরখো ID ররখযত যফ]
োয়োেব র্োই করুন  Sign In ফোর্যন রিক করুন।
ফরে উরয িৃ্ভ ন অযযগুরর (small letter, capital letter  number ঠিক

Welcome to Bangladesh Bank Data Upload System যরখো

যদখো মোযফ।

Upload ফোর্যন একফোয রিক কযয Bank  Branch  Form-2 যত রিক করুন।

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374

ৃষ্োঃ

10

আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
9.

এয যফতী প্রদরবত উইযেোযত File Description এয ঘযয প্ররতযফদনোধীন ফযোাংযকয নোভ , োখো য নোভ, প্ররতযফদনোধীন ভোযয নোভ
ররযখ Browse File ফোর্যন রিক কযয আনোয যইবকৃ ত T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20150731 নোযভয csv পোইরটি
রযরক্ট কযয Open ফোর্যন রিক করুন।

10. পোইর রযরকন মথোমথ যর যফতীযত File Location এয ঘযয আনোয পোইরটি প্রদরবত যফ।
11. Upload ফোর্যন রিক করুন  এযয "Successfully Upload File" ভযোযজ প্রদরবত য়োয য আয ৩০ যযকে যত ১:৩০
রভরনর্ অযেো কযয প্রদরবত ভযোযজ এয OK ফোর্যন রিক করুন।
12. আন য
প ইর
আরর ে
পর
রয়
থ্ করর
উইরড রত
(রেরিরত)
আন য
আরর েকৃ ত
T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20151031 ন ভক CSV প ইরটি Remove ফ েন প্রদরবত যফ। প ইরটি প্রদরবত
যর রগ-আউর্ করুন।
13. ুনযোয় রগ-ইন ( Sign In) কযয Upload ফোর্যন একফোয রিক কযয Bank  Branch  Form-2 যত রিক ক যয যদখুন
আন য আরর েকৃ ত T_PS_M_FI_MONITOR_BR.33.331275.20151031 ন ভক CSV প ইরটি Remove ফ েন প্রদরবত
যে রকনো।
14. প ইরটি প্রদরবত নো যর রগ-আউর্ কযয যয়ফ ব্রোউজোয Close করুন।
15. করম্পউর্োয Restart রদযয় যয়ফ ব্রোউজোয Open কযয 1 নাং Step (ধো) যত যফতী ধোভূ (Steps) অনুযন কযয
আযরোে প্ররক্রয়ো ম্পন্ন করুন।
16. আযরোে ম্পন্ন য়োয য ১)ভূর কর (Excel পযযভর্), ২)CSV কর এফাং ৩)‘নভুন েক’ মভ ত রফক রনবুব রত য প্রতযয়ন
ে যভত ISS Form_2 October2015 .......x Branch নোযভয যপোল্ডোয টি যোকোফ প্রধোন কোমবোরযয়য ISS যেস্ক এ ইযভইর
(issdesk@rakub.org.bd) করুন।

17. যোকোফ প্রধোন কোমবোরযয়য ISS যেস্ক এ ইযভইর কযোয য যপ্ররযত পোইযরয ১) মূ কন্টপ (Excel ফরগ্রমে) ও ২) CSV
কন্টপ একান্টিক কন্টিউোর ও ন্টন্টডগ্রত (CD) স্থায়ীভাগ্রব ংরক্ষণ করুন, লযন পরবতীগ্রত লযগ্রকান ময় বাংাগ্রদল
বযাংক ও প্রিান কাযে ায় গ্রত োন্টবা মাত্র তা রবরা করা যায়।

ঞ্চম ধাঃ
1.

ISS Form_2 October2015 .......x Branch নোযভয যপোল্ডোয e-mail কযণঃ

ISS Form-2 এ উযেরখত তথয/উোি ঠিক  রনবুব র আযে ভযভব রনযম্ন উযেরখত
কযয প্রতযয়ন েটি অযেোকৃ ত কভ যযজুযরুযন (রকন্তু স্পি কযয) স্কযোন কযয
October2015 .......x Branch নোযভয যপোল্ডোযয

PDF

ফো

‘নভুন েক’ মভ ত রফক প্রতযয়ন ে স্বোেয
স্কযোন করটি যেস্কর্যয ISS Form_2

JPEG পযযভযর্ (অযেোকৃ ত কভ রকযরোফোইযর্) যব করুন।

2. যেস্কর্যয ISS Form_2 October2015 .......x Branch নোযভয যপোল্ডোযযয উয রিক করুন  ভোউযয েোন ফোর্যন রিক
করুন  Send to মরে য উয রিক করুন  Compressed (zipped) folder মরে য উয রিক করুন । একটি zip
যপোল্ডোয ততযী যফ।
3. উযযোক্ত

zip যপোল্ডোয টি Attach কযয

e-mail এযোযেয

যোকোফ, প্রধোন কোমবোরযয়য ISS desk এয

(issdesk@rakub.org.bd ) ই-যভইযর যে কযযত যফ। ই-যভইযর কযোয ভয় রনযম্নয রতনটি Row অফযই
রনযম্নোক্তবোযফ ূযণ কযযত যফ (আফরযকবোযফ
থোকযত যফ):
To:
Cc:
Bcc:
Subject:

Subject: এ োখোয নোভ, যজোযনয নোভ, প্ররতযফদনোধীন ভো  ফেয

issdesk@rakub.org.bd
issrakub@gmail.com
Dhunot Branch Bogra (South) Zone October 2015

‘নভুন েকোঃ’

ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK
ে
মজ ন ।
ূত্র নাং: ……/…../…../…..

‡dvbt
d¨v·t
ইরভইরোঃ

ত রযে: …/…/….

cÖZ¨qb cÎ
GB g‡g© cÖZ¨qb Kiv hv‡”Q †h, AÎ kvLv n‡Z evsjv‡`k e¨vs‡Ki ISS I‡qe †cvU©v‡j Avc‡jvWK„Z Ges ivKve cÖavb
Kvh©vj‡qi ISS ‡W‡¯‹i B‡gB‡j (issdesk@rakub.org.bd) †cÖwiZ ......... , 201.. gv‡mi ISS Form-02
(T_PS_FI_MONITOR.BR) G D‡jøwLZ Z_¨/DcvË mwVK I wbf©~j Av‡Q|
wi‡cvU© cÖ¯Z
‘ Kvix (bvg I mxj)
†gvevBjt

2q Kg©KZ©v (bvg I mxj)
†gvevBjt

e¨e¯’vcK (bvg I mxj)
†gvevBjt

যমোগোযমোগঃ যভোঃ আরযপু য যভোন, ঊর্ধ্বতন কভবকতব ো, ISS যেস্ক, যোকোফ, প্রধোন কোমবোরয়, যোজোী, যপোনঃ 0721-862451, 01712403374
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আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
এক নজগ্রর ISS Form-2 লেিগ্রগ্রের গুরুত্বপূণে ূত্রাবীঃ
ূত্রোঃ

Data Field ংন্টিষ্ট মীকরণ

মীকরগ্রণর বযািযা

১

data field 8= data field 18

Total Asset = Total Liability

২

data field 8 > data field 56

Total Asset > Total Loan Outstanding

৩

data field 18 > data field 20

Total Liability > Total Deposit

৪

data field 20= data field 21+ 22+ 23+ 24+
25+ 26+ 27

Total Deposit = (Total Current Deposit+Total Savings Deposit+Total
STD+Total Term Deposit+Total Savings Scheme Deposit+Total Margin
Deposit+Total Sundry Deposit)

৫

data field 56= data field 61+62+63+64+65

Total Loan Outstanding = (Total Standard Loan+Total SMA Loan+Total
Substandard Loan+Total Doubtful Loan+Total Bad/Loss Loan)

৬

data field 60= data field 63+64+65

৭

data field 56>131>58>60

৮

data field 58=(data field 131-data field 132)

৯
১০
১১

data field 55> data field 59
data field 131 > data field 132
data field 131>58>60

Total NPL Outstanding= (Total Substandard Loan+Total Doubtful
Loan+Total Bad/Loss Loan)
Total Loan Outstanding> Total Recoverable Loan for this month>
Overdue Loan Amount> Total NPL Outstanding
Overdue Loan Amount= (Total Recoverable Loan for this month- Total
Loan Recovered in this month)
Total no. of Loan Account > Total no. of NPL Account

১২

data field 66 > data field 67

১৩
১৪

data field 68 = data field 69
data field 88 = data field 100+data field 101

১৫

data field 56 = data field 94+95+96

১৬

data field 56 = data field 97+98

Total Loan Outstanding= (Total Asset backed Loan Outstanding+Total
Guarantee Backed(and Unsecured) Loan Outstanding)

১৭

data field 56 = data field 99+100+101

১৮

data field 123 = data field 124 + data field 125

Total Loan Outstanding=(Short Term Loan Outstanding+ Medium Term
Loan Outstanding+ Long Term Loan Outstanding)
Total Rescheduled Loan Outstanding = (Total Rescheduled Loan
Outstanding Presently UC+ Total Rescheduled Loan Outstanding
Presently NP)

১৯

data field 126 > data field 124

Total Recoverable Loan for this month> Total Loan Recovered in this month

ফ অন্ততোঃ

data field 126 = data field 124

Total Recoverable Loan for this month> Overdue Loan Amount> Total
NPL Outstanding
Total Security Value Against Loan > Total Security Value Against
Classified Loan
Total Interest Suspense Against Loan = Total Interest Suspense Balance

Total Term Loan = (Medium Term Loan Outstanding + Long Term
Loan Outstanding)
Total Loan Outstanding= (Total Manufacturing and Industrial Loan
Outstanding+ Total Service Loan Outstanding+Total NonManufacturing and Trade Loan Outstanding)

Total Declassified Loan Outstanding > Total Rescheduled Loan
Outstanding Presently UC
বা ন্ততঃ
(Total Declassified Loan Outstanding = Total Rescheduled Loan
Outstanding Presently UC)

২০

data field 198=data field 199+data field 200

Total Income=(Total Interest Income+Total Non interest Income)

২১

data field 200=data field 198-data field 199

Total Non interest Income=(Total Income-Total Interest Income)

২২

data field 201=data field 199-data field 203

২৩

যভোর্ ফযয় (োখোয আয়  ফযয় রফফযণীযত উযেরখত)=

Net Interest Income = (Total Interest Income - Total Interest
Expenses)

২৪

data field 203 + data field 204
data field 204 = [যভোর্ ফযয় (োখোয আয়  ফযয়
রফফযণীযত উযেরখত)- data field 203]

২৫
২৬
২৭

data field 207 = (data field 204 – data field 205 –
বেয় িরে)

data field 202=data field 198-data field
203-data field 204

[(data field 203 + data field 204) =
(data field 203+ data field 205+ data field
206+ data field 208+ data field 209)]

Total Expenditure(োখোয আয়  ফযয় রফফযণীযত উযেরখত)= [Total Interest
Expenses + Total Operating Expenditure]
Total Operating Expenditure = [Total Expenditure (োখোয আয়  ফযয়
রফফযণীযত উযেরখত) - Total Interest Expenses]
Office Maintenance Expense = (Total Operating ExpenseAdministrative Cost - Depreciation Expenses)
Gross Profit(+/-) = (Total Income-Total Interest Expenses-Total
Operating Expenditure)

[ (Total Interest Expenses + Total Operating Expenditure) =
(Total Interest Expenses + Administrative Cost + Total Other
Expenditure + Branch Renovation Cost + Total Business Development
Expenses)]

২৮

data field 212 = data field 213+214+215

২৯

data field 219 ≥ data field 221

Total Fund Received from the Feeding Br/BB in this month
Highest Received from Feeding Br/BB in this month

৩০

data field 220 ≥ data field 222

Total Fund Remit to the Feeding Br/BB in this month
Remit to Feeding Br/BB in this month

Cash in Vault = (Local Currency in Vault + Foreign Currency in
Vault + Prize Bond in Vault)
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≥

≥ Highest
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আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
ISS ন্টরগ্রপাটিং ংক্রান্ত তগ্রথযর লেকন্টে
তথ্্ ি রেরর বু র এড় রন য ররয্  ে য রফগত ভ  এফাং অথ্বফেরযয তথ্্ভূ রনরে ি মচকররে মভ ত রফক মযরজস্ট্র রয াংযযর্ কয
মমরত  রয।
ক্র.

রফফযর্

12

Yearly Deposit Target

17

Yearly Loan Target

. . . . .

. অথবফেয

. . . . .

. অথবফেয

. . . . .

. অথবফেয

িদ ও দায় এর তথযাবী:
ক্র.

রফফযর্

8

Total Asset

18
9

Total Liability (8=18)
Total Fixed Asset

11

Total Other Asset

37

Total Other Liability

10
36
12
13
14
17
45

. . . . . . . .মা

. . . . . . . .মা

. . . . . . . .মা

. . . . . . . .মা

. . . . . . . .মা

. . . . . . . .মা

HO General Ledger
Positive/Debit Balance
HO General Ledger
Negative/Credit Balance
Accrued Income (রজএর
যে ১৩৭)
Prepaid Expenses Other
Than Tax (রজএর যে
১৩১/৮)
Suspense Account (রজএর
যে ১৩১)
Other Receivables (রজএর
যে ১৩১/১১)
Sundry Creditors (রজএর
যে ৪১/১০)

অয়-বযয় ংক্রান্ত তথযাবী:
ক্র.

রফফযর্

198

Total Income

199

203

Interest Expenses [১৩৩ এয োফগ্রু C]

201

Net Interest Income [field 201 = 199 - 203]

205

Administrative Cost [১৩৩ এয োফগ্রু A: Personnel
Expenses]

208

Branch Renovation Cost [১৩৩/১৯ যে]

207

204
202

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

[ঋ র্ র ফ  ভ ূরত প্র প্ত  ুি + মে োঃ ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, .
. রত প্র প্ত  ুি+ অ ন ্ ফ ্ াংরক য রয ত র ফ  ভ ূরত প্র প্ত  ুি]

Total Non-interest Income [200 = 198 - 199]

206

. . .মা

Total Interest Income

200

209

. . .মা

Total Business Development Expenses
[১৩৩/৩২(এ)]
Total Other Expenditure [১৩৩ এয োফগ্রু B
এয Total - ১৩৩/৩২(এ) - ১৩৩/১৯]
Office Maintenance Expenses Office [207 = 204
- 205 - Depreciation Expenses]
Total Operating Expenditure [Total Operating
Expenditure = Total Expenditure - Total Interest
Expenses]
Gross Profit(+/-) [202=198-203-204]

±

±

±

±

±
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আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
ন্টডগ্রপান্টজে, ভল্ট-কযাল লরন্টমগ্রেন্স ংক্রান্ত তথযাবী:
ক্র.
20
21
22
210
212
28
29
30
31
32
33
34
35
217
218
219
221
220
221

রফফযর্
Total Deposit
Total Current Deposit
Total Savings Deposit

. .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

. . .মা

Cash-Vault Limit
Cash in Vault
Total Institutional Deposit
Total 1 (one) Crore and above Deposit
Total Number of Deposit Account
Total Number of 10 Tk. Account
Total Number of non-operative 10 Tk. Account
Total Number of Unclaimed Deposit Account
Total amount of Unclaimed Deposit
Deposit with Insurance Coverage
Balance with BB/BB Representative
Cash Transit Limit
Total Fund Received from the Feeding Br/BB in this month
Highest Received from Feeding Br/BB in this month
Total Fund Remit to the Feeding Br/BB in this month
Highest Remit to Feeding Br/BB in this month

STR, CTR, মামা ও Employee ংক্রান্ত তথযাবী:
ক্র.
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236

রফফযর্
Total Number
Total Amount
Total Number
Total Amount

. .মা

Reported
Reported
Reported
Reported

in
in
in
in

. . .মা

STR
STR
CTR
CTR

Total Number of Suit Filed
Total Outstanding of Loans under Suit
Amount of Suit Value Recovered in this Year
Total Expense against Suit filed in this year
Total Number of Mutual Suit Vacant
Total Amount Realized against Mutual Suit Vacant
Total Number of Employee of the Branch
Number of Branch Employee Trained in Credit Operation

ISS ন্টরগ্রপাটিং এর জনয ঋণ ংক্রান্ত তগ্রথযর লেকন্টে
ক্র.

রফফযর্

55

Total no. of Loan Account

59

Total no. of NPL Account (55>59)

63

Total Substandard Loan

64

Total Doubtful Loan

65

Total Bad/Loss Loan

60

Total NPL Outstanding (SS+DF+BL) [60=63+64+65]

62

Total SMA Loan

58

Overdue Loan Amount [(58=131-132) এবং (131>58>60)]

61

Total Standard Loan (োফ ঋণ, 61>110)

56

Total Loan Outstanding (60+62+61) এবং [56>131>58>60]

110

Total Staff Loan

90

Total Retail Credit

. .মা

. .মা

. .মা

. .মা
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. .মা

. .মা
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আন্টিলেগ্রেড ুপারন্টভলন ন্টগ্রেগ্রম তথয দান্টি ংক্রান্ত ন্টনগ্রদে ন্টলকা
ক্র.

রফফযর্

66

Total Security Value Against Loan

67

Total Security Value Against CL [67<66]

68

Total Interest Suspense Against Loan [68=69]

69

Total Interest Suspense Balance [69=68]

70

Total Base for Provision

71

Total Provision Required

72

Total Provision Kept

73

Total Cash Credit Hypo Loan

74

Total Cash Credit Pledge Loan

75

Total OD/SOD Loan

102

Total SME Loan Outstanding

103

Total Women Entrepreneur Loan Outstanding

104

Total Agro(Industrial) Loan Outstanding

105

Total Agro(Pure) Loan Outstanding

106

Total Green Financing

107

Total Refinanced Loan Outstanding

94

Total Manufacturing and Industrial Loan Outstanding
[56 (Total Loan Outstanding) = 94+95+96]

95

Total Service Loan Outstanding

96

Total Non-Manufacturing and Trade Loan Outstanding

97

Total Asset backed Loan Outstanding
[56 (Total Loan Outstanding) = 97+98]

98
99

. .মা

. .মা

. .মা

. .মা

. .মা

. .মা

Total Guarantee Backed(and Unsecured) Loan
Outstanding
Short Term Loan Outstanding

[56 (Total Loan Outstanding) = 99+100+101]

100

Medium Term Loan Outstanding

101

Long Term Loan Outstanding

88

Total Term Loan [ 88 = 100+101 ]

124

Rescheduled Loan Outstanding Presently UC

125

Rescheduled Loan Outstanding Presently NP

123

Rescheduled Loan Outstanding [123=124+125]

126

Total Declassified Loan [126>124 ফ অন্ততোঃ 126=124]

129

Total Writte-off Loan Outstanding

134

Total Amount of Written-off Loan (current year)

135

Total Recovery of Written-off Loan

131

Total Recoverable Loan for this month [56>131>58>60]

132

Total Loan Recovered in this month [131>132]

136

Total Recovery of Classified Loan

137

Total Outstanding of Term Loan Converted from Continuous,
Demand and Time Loan

113

Total

Outstanding Amount of Top 50 Loans

116

Total EOL(Excess over limit) against loans

122

Unused Part of Commitment

121

Total New Loan Disbursed

ইরিরেরেে ু য রবন ররেরভ তথ্্ ি রেররয রনরিব ন মথ্ মথ্ব রফ রয রন কযরত রর রনধব রযত ভরয়য আরগই এই রনরিব রক য
প্ররতটি ধ রয ধ য ফ রকত যয করয উরেরেত ূত্র ফরী কর রনরিব ন অনুযর্ কযরত রফ এফাং তথ্্ ি রেরর গুরুতয বু র
এড় রন য ররয্  ে য রফগত ভ  এফাং অথ্বফেরযয তথ্্ভূ উরয ি মচকররে মভ ত রফক মযরজস্ট্র রয াংযযর্ কযরত রফ।
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